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Pastorální konference 

* Pastorální konference se 

uskuteční v úterý 10. března od 
9:00 hod. v nuselském sboru (Ža-
teckých 1169/11). Úvodní pobo-
žnost bude mít Tomáš Trusina. 
S právníkem z církevní kanceláře 
Adamem Csukásem pak prohovo-
říme některé farářské úkoly 
(smlouvy, svatby atp.) z právního 
hlediska. 

 

Ze sborů a církve 

* Seniorátní konference zaměře-

ná na téma praktického fungování 

našich sborů proběhne v pátek 27. 

března od 17:00 do 20:00 hod. 
v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 
15/746). Tabita Landová z Evan-
gelické teologické fakulty UK pro-
mluví na téma: „Proč je důležité mít 
ve sboru vize, sdílet je s druhými a jít 
za nimi“. Naváže Roman Mazur 
s příspěvkem: „Deset impulsů k oži-
vení sboru.“  
* Grantové komisi Pražského 
seniorátu se sešlo pět žádostí o pod-

poru mikroprojektů v roce 2020, 

jmenovitě ze sborů Beroun, Dobříš, 
Kladno, Smíchov a Soběhrdy, v cel-
kovém objemu 109.700 Kč. Komise 
se rozhodla podpořit všechny v plné 
výši. Podrobnější údaje jsou na 
adrese:  
http://mikroprojekty-ps.sweb.cz 

* Farní sbor ČCE v Brandýse nad 
Labem ještě jednou připomíná 
nabídku svých sborových prostor 

s velkou a pěknou zahradou ke 

krátkodobým pobytům mládeže či 

jiných evangelických skupin. Noco-

vat je možno na dovezených kari-
matkách na vyhřívané podlaze pro 
max. 15-20 lidí. Vedle modlitebny 
je vybavená kuchyňka, místnost 
pro společné stolování, tři toalety 
(vč. bezbariérové), sprcha. Mož-
nost parkování, ohniště, ping-
pongový stůl a posezení na za-
hradě. Cena: spotřebovaná energie 
plus dobrovolný příspěvek pro 
potřeby brandýského sboru. 

 

Mládež 

* Ekumenická modlitba v kostele 

Martin ve zdi, kterou pořádá 
mládež, proběhne v úterý 3. března 
od 18:30 hod. Zván je každý, komu 
záleží na hledání společné cesty 
s lidmi z různých církví. 

* Další setkání Všeliké mládeže se 

koná v pondělí 16. března v dejvic-
kém sboru (Dr. Z. Wintra 15/746). 
Téma „Od malých rituálů po velké“ 
otevře farářka Magdaléna Trga-
lová. 

* Společný výlet (nejen mládeže) 

do památníků Jana Palacha ve 

Všetatech se uskuteční v sobotu 21. 
března. Bližší informace budou 
k dohledání na facebookové strán-
ce Pražské evangelické mládeže. 
* Ve dnech 9. – 12. dubna pořádá 

pražský odbor mládeže veliko-

noční duchovní obnovu ve Zhoři 

u Bezdružic. 
 
 

K zamyšlení 

Půst 

Popeleční středou začala postní 
doba. V mém mládí evangelíci půst 
nedrželi, ani o něm nemluvili.  

Zhruba před dvaceti lety jsem byl 
poprvé překvapen, když sekulární 
mládež držela jarní půst od masa 
a měsíc také nepila alkohol. Nebylo 
to sice z náboženských důvodů, ale 
mladí to pokládali za zdravé 
a správné. Následně jsem o půstu 
začal slýchávat od bratří a sester, 
nejen mladých. Je zřejmé, že   
v nezdravě přesycené společnosti je 
půst pro člověka zajímavým 
a lákavým tématem.  
   A tak znovu ohledávám základy, 
na nichž jsme vyrostli: Reformační 
snahu nedat prostor záslužnictví – 
tedy nejprve něco si odřeknout 
a následně tím získat body u Pána 
Boha. Proti tomu stojí milost Boží, 
která se k nám dostává v Pánu Ježíši 
a jeho lásce, bez ohledu na naše 
zásluhy. 
   Půst není povinnost, ale naše 
vnitřní rozhodnutí. Za zásadní 
pokládám, čím uvolněný prostor, 
který půstem vzniká, naplníme. To 
je moment, který je důležitější než 
to, co si odřekneme. Půst nás vede 
k tomu mít čas a prostor pro Boha, 
náš vztah ke světu, k bližnímu. 
Nesoustředit se na půst, ale na Boží 
slovo. Dobré je, když nás postní 
doba vztahuje k Bohu a ne k poku-
šení soustředit se jen na sebe, svoji 
očistu a opravdovější zbožnost. 
„A když se postíte, netvařte se 
utrápeně jako pokrytci; ti zanedbá-
vají svůj vzhled, aby lidem ukazo-
vali, že se postí; amen, pravím vám, 
už mají svou odměnu.“ (Mt 6,16) 

 
Pavel Kalus 
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