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 Pastorální konference 
* Pastorální konference 
proběhne v úterý 11. října od 
9:00 hod. ve sboru na Jižním 
Městě (Donovalská 53). Ho-
stem bude kladenský kurátor 
Zdeněk Turek, kázat bude 
Mikuláš Vymětal.  

Ze sborů a seniorátu 
* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve k účasti 
na ekumenické bohoslužbě 
vděčnosti za stvoření v úterý 
11. října 2016 v 18:00 hodin ve 
sboru ČCE Dejvice – Bubeneč 
(Dr. Z. Wintra 15). 
* Setkání kurátorů a kurá-
torek se uskuteční v sobotu 22. 
října od 9:30 hod. v Modřanech.  
* Ekumenické setkání „Modlitba 
za domov“ proběhne o státním 
svátku v pátek 28. října. Po-
zvánky s podrobným programem 
jsou k dispozici ve sborech.  
* Konvent (seniorátní shromáž-
dění zástupců sborů) proběhne 
12. listopadu v dejvickém sboru. 
V říjnu je úkolem staršovstev 
jednotlivých sborů na svých 
schůzích předjednat potřebné. 
* Nový cyklus tříletého teolo-
gického kurzu pro laiky 
„Základy evangelické teolo-
gie“ plánuje seniorátní výbor 
uspořádat od ledna 2017 do 
prosince 2019. Kurz slouží mimo 
jiné jako povinná příprava pro 
zájemce o službu výpomocného 
kazatele. Bude ovšem otevřen 

i zájemcům bez tohoto cíle. 
V případě předběžného zájmu 
o další informace se můžete už 
nyní hlásit na adrese:  
prazsky-seniorat@evangnet.cz 
* Evangelická vysoká škola 
v Drážďanech nabízí zájemcům 
bakalářské a magisterské stu-
dium v sociálních oborech. 
Informační leták si lze vyžádat 
v seniorátní kanceláři. 
* I letos je možno zapojit se do 
akce „Krabice od bot“ – děti 
darují dětem k Vánocům. 
Podrobnosti na webu: http:// 
www.krabiceodbot.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“.  

Biblická úvaha 
Vděčnost za Boží zákon 
Na konci září slavíme Díkčinění. 
Vzdáváme Pánu Bohu díky za 
úrodu i za všechnu péči, kterou 
o nás má, ať si ji uvědomujeme 
nebo ne. Díkčinění je během 
roku jedna z příležitostí 
zamyslet se nad tím, co vše od 
Boha dostáváme. Jde o hmotné 
statky, duchovní dary, i o malé, 
všední zázraky. Tím hlavním 
darem byl příchod Pána Ježíše 
mezi nás. K Božím trvalým 

darům, za něž musíme být 
vděčni, musíme počítat i jeho 
zákon, zachycený v Písmu 
a sloužící nám jako vodítko 
životem. 
   S Písmem ovšem občas míváme 
potíž, zejména s některými 
starozákonními oddíly, ale někdy 
i s místy Nového zákona. Rádi si 
říkáme, že dnes je jiná doba. 
S odkazem na Ježíšovu kritiku 
zákoníků zvěst biblických textů 
odsouváme. Zde je dobré si 
připomenout, že Pán Ježíš 
zákoníky nekritizuje za lpění na 
Zákonu, ale za jejich přesvědčení 
o vlastní spravedlnosti. Ježíš 
ustanovení Zákona neruší, ale 
nově nám jej podává. Někdy jej 
změkčuje, jinde zesiluje. I nám 
tak říká, že striktní dodržování 
biblických ustanovení – ano, 
možná i některých jeho vlastních 
– není ani postačující, ani 
nezbytnou podmínkou života v 
souladu s Boží vůlí. Nejsem si už 
jistý, zda nás tím také opravňuje 
k vlastním aktualizacím Zákona. 
   Jistě, v prvé řadě máme hledat 
Krista a snažit se řídit jeho 
příkladem. To je nadřazené 
všemu ostatnímu, včetně Záko-
na. Ale hned v druhé řadě by-
chom měli s vděčností přijímat 
ustanovení Písma, v tom smyslu, 
jak v Žilkově překladu zní začá-
tek verše Gal. 3, 24 „A tak zákon 
pěstounem naším byl v Kristu.“ 

Jan Mašek 
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