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 Pastorální konference 
* První pastorální konferen-
ce (pravidelná měsíční kazatel-
ská porada) v novém školním 
roce proběhne v úterý 12. září 
od 9:00 ve vinohradském sboru 
(Korunní 1440/60). Novou sérii 
programů připravuje trojice Sa-
muel Hejzlar, Lenka Ridzoňová 
a Dalibor Antalík. 

Ze sborů a seniorátu  
* 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 Evangelické fakulty UK  
* Evangelická teologická fakulta 
Univerzity Karlovy vypisuje do-
datečné přijímací řízení pro 
akademický rok 2017/18 do 
bakalářských oborů Evangelická 
teologie, Teologie křesťanských 
tradic a Pastorační a sociální 

práce a do navazujících 
magisterských oborů Evangelic-
ká teologie a Křesťanská krizová 
a pastorační práce - diakonika. 
Přihlášky je možno podávat do 
31. července 2017. 

Biblická úvaha 
K prázdninovému putování 
Začíná pomalu ale jistě prázdni-
nová sezóna - a s ní spojené pu-
tování na místa známá i ne-
známá. Vždyť k prožitku toho, 
že nejsem připoután k práci, 
patří i možnost zvednout se, 
opustit koloběh zaběhaného 
rytmu i každodenní stresy 
a vydat se do neznáma. Na nová 
místa, vstříc novým zážitkům, 
zkušenostem, setkáním.  
   Připomíná to trochu pouť 
starého Abrahama. I ten se 
„vydal na cestu.“ Spolu se Sárou 
„vyšli a ubírali se do země 
kenaanské.“ V Abrahamově pří-
padě ovšem nejde o rekreační 
toulání, ale o zápas o existenci. 
O pohyb víry. Když byl 
Abraham pozván do země 
zaslíbené, musel se k němu 
rozhýbat. Projevit odvahu k rizi-
ku přenést těžiště života tam, 
kde to nemám prošlapané, kam 
ukazuje Boží pozvání. Zápasil se 
svou vázaností k dosavadním 
jistotám. Se strachem pustit se 
dosavadních opor, jistot a pro-
šlapaných koloběhů a přenést 
těžiště života tam, kam ukazuje 
Hospodinovo zaslíbení. 

   Kdo někdy sledoval batole, jak 
se pouští pevné opory, udělá 
samostatný krok,  lehce zavrá-
vorá, aby nakonec došláplo, 
a kdo si přitom všimnul jeho 
napětí, úzkosti, zda to vyjde, 
odvahy, s níž bylo potřeba tu 
úzkost překonat, a radosti, co to 
vykročení přineslo životu 
najednou za nové možnosti - ten 
byl nablízku zázraku existování. 
   Kéž se nám prázdninové 
putování stane osvěžující 
připomínkou podobných vykro-
čení. Na neprobádanou půdu, 
k novým začátkům a setkáním. 
Právě takhle může být napínavá 
i víra, když ji přijímáme jako 
pozvání k putování neprošla-
panou cestou. Jako pozvání 
k následování. 

  Tomáš Trusina 
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