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Pastorální konference
* „Pastorálka,“ pravidelná mě-
síční porada farářů a farářek PS
se koná vždy druhé úterý v
měsíci. Nejbližší je 8. 2. od 9:00
hod. ve sboru v Nuslích
(Žateckých 1169/11, Praha 4).
Bude opět formou osobní účasti
nebo přes videokonf. ZOOM.
Biblické “haiku” bude mít Mag-
dalena Trgalová, na exegetický
program jsme si tentokrát
pozvali Doc. Petra Slámu Ph.D.
(ETF UK), který nás uvede do
pastýřských maléru u proroka
Ezechiele. Po přestávce a seni-
orátních oznámeních budeme
seznámeni s tématem Sefire
Doc. Janem Duškem, Ph.D (ETF
UK). Pastorálku povede Matěj
Opočenský.

Z církve a ekumény
* Proběhl FK 2022 s názvem “V
co (ne)věří generace Z”. Zá-
znam většiny přednášet je k
dispozici na vyžádání u Matěje
Opočenského.

* 1.2.2022 nastoupila jako se-
niorátní pastorační pracovnice
Kristýna M. Pilecká.

* 3.2.2022 se sešla pracovní
skupina, která má navrhnout
využití kostela ve Zruči nad
Sázavou.

* Každé úterý od 20.00 probíhá
v klubu Rock café Nekostel -
duchovní restaurace. O těchto
netradičních bohoslužbách více

na FB Nekostel. Akce byla
podpořena celoc. grantem.

* Sbory pražského seniorátu
upozorňujeme na dopis, který
se věnuje nájemním smlouvám.
Dopis očekávejte brzy.

* Připomínáme také povinnost
vyplnit do 31.3.2022 evidenční
dotazníky a hosp. výkazy za rok
2021. Metodiku naleznete v
lednové sborové zásilce.

Mládež
* Novým virilním členem
pražského SOMu z řad farářů
se stane Jordan Tomeš, farář v
Berouně. Za dosavadní službu
děkujeme Marošovi Klačkovi.

* 10.-13. 2. 2022 proběhne akce
Běžky nebo pěšky. “Po roční
pauze se opět vydáme do hor,
abychom si zaběžkovali a
zachodili - každý dle svých
preferencí. Kde? V Novém
Městě na Moravě!” Další akce
sledujte na webu Pražské
evangelické  mládeže či FB.

Petr Štulc: “Naše hřivny”

Bude tomu, jako když člověk,
který se chystal na cestu,

zavolal své služebníky a svěřil
jim svůj majetek. Jednomu dal

pět hřiven, druhému dvě a
třetímu jednu, každému podle
jeho schopností, a odcestoval

(Mt 25, 14-15).

Seniorátní výbor se chystá

opustit na jeden celý den ruch
velkoměsta a zamýšlet se nad
situací našeho seniorátu a nad
cestami, po kterých bychom se

mohli společně dále ubírat.
Představuji si, o čem budeme

asi mluvit. A postupně si
uvědomuji, čím vším je pražský

seniorát obdařený – je zde
téměř 4000 „našich“ evangelíků,

mezi kterými máme zástupce
snad všech profesí a osobností

s rozličným obdarováním.
Máme zde 31 sborů, které
samostatně nebo společně
podnikají spoustu věcí (o

kterých často ani nevíme).
Máme čilou seniorátní mládež,
vykvetl zde zcela nový výhonek
v podobě Pastoral Brothers a

Nekostela. Je zde šest
středisek Diakonie ČCE, několik
diakonických a evangelických
škol, sídlo evangelické fakulty i
celé církve. Vedle nás působí
řada dalších církví. Žije zde 2
milióny lidí, z toho je spousta
lidí otevřené mysli a širokého

srdce. Jako celek jsme bohatě
obdaření a náš pohár přetéká.
Díky Božímu požehnání a úsilí,

pokoře a tvořivosti minulých
generací. Na nás je

odpovědnost, abychom hřivny,
které jsme v takové hojnosti

obdrželi, také dobře využili. A
dary, které máme, sdíleli s těmi
méně obdařenými, nejenom v

našem seniorátu.
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