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Pastorální konference
* „Pastorálka,“ pravidelná mě-
síční porada farářů a farářek PS
se koná vždy druhé úterý v
měsíci. Nejbližší je 12. 4. od
9:00 hod. ve sboru ve
Střešovicích (Před bateriemi
950/22, Praha 6). Biblické
“haiku” bude mít Magdalena
Ondrová. Na exegetický pro-
gram jsme pozvali novo-
zákoníka Jana Roskovce (ETF
UK). Po přestávce a senio-
rátních oznámeních přijde host,
psychoterapeut PhDr. Jan Šikl
PhD. Pastorálku povede Mag-
dalena Trgalová.

Z církve a ekumény
* Hodnocení mikroprojektů. V
grantové komisi se sešlo 6
žádostí o podporu mikro-
projektů, jedna z nich pak byla
stažena. Po provedeném bodo-
vém hodnocení bylo možno
podpořit všechny zbývající (ze
sborů Dobříš, Hvozdnice,
Soběhrdy, Jižní Město a
Vršovice). Zbývající prostředky
budou převedeny do příštího
roku. Podrobnější informace
jsou na adrese mikroprojekty.

* Připomínáme také povinnost
vyplnit do 28.2.2022 evidenční
dotazníky a do 31.3. výkaz
hospodaření sborů za rok 2021.
Metodiku naleznete v lednové
sborové zásilce.

Mládež
* Jarní seniorátní dny mládeže
proběhnou o víkendu 25. - 27.3.
2022 v Pečkách na téma:
Rozvíjej se poupátko! společně
se svými kamarády na Dnech
mládeže! V pátek 25. března
vyrážíme na víkendový pobyt
do Peček, kde společně
uvítáme jaro a načerpáme
energii a teplo z prvních
slunečních paprsků. Více na
Pražské  evang. mládeže či FB.

Jan Mašek: Vzpomínka na
Truhlářkou

Když Ježíš vyšel z chrámu a
odcházel odtud, přistoupili k
němu učedníci a ukazovali mu
na chrámové stavby. On však
jim řekl: „Vidíte toto všechno?
Amen, pravím vám, že tu
nezůstane kámen na kameni,
všecko bude rozmetáno.“ Mt 24,
1-2

Je tu palčivý problém, před
kterým stojí nemálo našich
sborů. Mají kostel, často i
památný, ale lidí ubývá. I při
velké obětavosti jejich členů je
udržování kostela neúměrnou
zátěží. Co s tím? Víme, že
církev tvoří společenství lidí
shromážděných kolem Slova,
ne kamenné stavby, a tak v
mnoha případech asi je
nejvhodnější se připojit k jinému
sboru v okolí. Někdy se podaří
pro kostel najít nové smysluplné

využití (Mělnické Vtelno), jinde
kostel chátrá, byť zůstává v
církevních rukou (Vysoká u
Mělníka). Podobně dopadlo i
sídlo prvního tolerančního sboru
v Praze v Truhlářské ulici. Poté,
co sbor získal lepší prostory,
domu se starou modlitebnou se
zbavil. A na ten se po sto letech
pozapomnělo. Dnešní doba si
vedle praktických potřeb žádá i
symboly. Toho si je vědoma i
naše církev. Máme zvláštní
vztah ke Kunvaldu, k
salvátorskému chrámu a
vlastně ke všem tolerančním
modlitebnám. Mezi nimi má pro
nás Pražáky zvláštní postavení
modlitebna v Truhlářské 8. Jde
o mateřský sbor všech
pražských sborů. Bylo proto
namístě, že Truhlářská byla
připomenuta u příležitosti
stoletého jubilea ČCE, a právě
tak, že se církev finančně
podílela na nedávné
rekonstrukci této památky. Na
její fasádě byla umístěna
pamětní deska upomínající
historii domu. Je otázka, jestli
vynaložené náklady mají jít z
prostředků povšechného sboru,
nebo by se na nich neměly
alespoň zčásti podílet pražské
sbory. V dejvickém sboru si ji
několik členů položilo a
výsledkem je, že na tento účel
byla vyhlášena sbírka
dobrovolných darů. Nechcete
se připojit?
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