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Pastorální konference 

* „Pastorálka,“ pravidelná mě-

síční porada farářů a farářek se-
niorátu, se koná v úterý 9. listo-
padu od 9:00 hod. v druhém žiž-
kovském sboru (Čajkovského 
1639/10). Biblický úvod obstará 
farářka Saša Jacobea, starozáko-
ník Jan Rückl z ETF UK přednese 
exegezi z proroka Agea a bio-
chemik Jan Trnka bude přednášet 
o aktuální situaci pandemie Covid-
19. 

Z církve a ekumény 

* V neděli 7. listopadu od 14:30 hod. 
budou v evangelickém kostele 

v Horní Čermné ordinovány výpo-

mocné kazatelky Gabriela Ďuraš-
ková, Daniela Chladilová, Noemi 
Kulíková, Pavla Michnová a Jana 
Trefilová, farářky Michaela Naj-
brtová a Anna Pokorná, farář Ri-
chard Vlasák a jáhen Aleš Zapletal. 

* Dosluhující senior Roman Mazur 
srdečně zve po dvanácti letech své-
ho působení v čele seniorátu všech-
ny zájemce z řad duchovních, pres-
byterů i členů a přátel sborů na ne-

formální bilanční setkání v neděli 

7. listopadu večer. Bližší informace:  
https://forms.gle/Cjqq6E9iyw9SmuFm8 

* Konvent Pražského seniorátu se 

k „live“ jednání sejde po dvou letech 
v sobotu 13. listopadu od 9:00 hod. 
v Nuslích (Žateckých 1169/11). 
Jedním z jeho úkolů bude zvolit 
nového seniora či novou seniorku 
a jednoho dalšího laického člena 
seniorátního výboru.  

* Slavnostní bohoslužby s uvede-

ním nové synodní rady se budou 

konat v sobotu 20. 11. od 14:00 
hod. v brněnském Červeném kos-
tele (Komenského nám. 218/4).  

* Evangelický sbor v Brandýse nad 
Labem hned za hranicemi našeho 
seniorátu nás zve k bohoslužbám 

se slavnostním uvedením svého 

nového faráře Petra Pivoňky. 

Konají se v neděli 21. listopadu od 
15:00 hod. 

* První z řady tří slavnostních 

bohoslužeb k uvedení nového 

zpěvníku by měly proběhnout v ne-

děli 28. listopadu od 15:00 hod. 
v evangelickém Salvátoru (Salvá-
torská 1). Další pak budou násle-
dovat 22. ledna v Brně a 23. ledna 
ve Zlíně.  

* Staršovstva prosíme, aby ve 
svých sborech vyhradili jednu 
adventní neděli pro seniorátní 

adventní sbírku. Její účel bude 

stanoven konventem.  

Mládež 

* Aktuality o činnosti mládeže 

můžete sledovat na jejím webu 
nebo na jejím profilu na Facebooku 
Pražská evangelická mládež.  

K zamyšlení 

Oslavy a jubilea 

Zpíváme „Samému Bohu sláva, 
čest...“. Podobné výzvy nalézáme 
i v Písmu. I když nelpíme na strikt-
ním odmítání „lidských“ oslav, 
jako tomu je v některých skupinách 
věřících, asi všichni cítíme, že se to 
se slavením jmenin, narozenin 
a podobných událostí nemá pře-
hánět. To se ovšem určitě netýká 
příležitostí, kdy se máme radovat 

z významných pokroků v životě 
církve. Z kroků, které svědčí o Bo-
žím požehnání lidskému činění a ve 
svém důsledku slouží k jeho cti. 
   Příkladem jsou dvě události le-
tošního podzimu. Na prvním místě 
uveďme 240. výročí Tolerančního 
patentu. Nejde ani tak o samo 
císařské rozhodnutí z října 1781, 
jako spíše o to, že již během 
několika následujících týdnů se 
začaly formovat první evangelické 
sbory. Sice zatím jen na Moravě, 
čeští evangelíci, zejména v Praze, 
v té době ještě setrvávali v hluboké 
nevědomosti. V každém případě je 
dobře si uvědomit vzepětí prvních 
přihlášených. Někde se toto výročí 
přešlo bez povšimnutí, jinde mu 
věnovali větší péči. V Libštátu do-
konce k letošnímu výročí Tole-
rančního patentu odhalili pomník, 
který má připomínat úsilí našich 
předků.  
   V tomto měsíci dojde k představení 
nového evangelického zpěvníku. Jde 
o výsledek mnohaleté a pečlivé prá-
ce, který si zaslouží náležitě ocenit 
a oslavit. Je vlastně dobře, že jeho 
vydání nebylo uspěcháno v rámci 
původního záměru jej vydat 
u příležitosti sta let naší církve. Jeho 
uvedení do života nyní tak budeme 
věnovat o to větší pozornost. 

Jan Mašek 
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