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Pastorální konference 

* Faráři a farářky Pražského se-
niorátu se v říjnu namísto vlastní-

ho setkání na pastorálce společně 

zúčastní sympozia „Současnost 

a dějiny náboženské tolerance“ 

na ETF UK. Koná se v úterý 12. 

října od 10:00 do 15:30 hod. ve 
velké posluchárně. 

Z církve a ekumény 

* Instalace (= slavnostní uvedení 

do funkce) farářů a farářek našeho 

seniorátu i celocírkevních: 

→ nové dejvické první farářky Ale-

xandry Jacobea: 3. října, 14:30 h. 

→ fakultní farářky Jany Hof-

manové a faráře pro menšiny Miku-

láše Vymětala: 10. října, 19:30 

hod., kostel Martin ve Zdi, v rámci 
bohoslužeb při zahájení akademic-
kého roku ETF UK. 

→ berounského faráře Jordana 

Tomeše: 17. října,  15:00 hod. 

→ modřanské farářské dvojice 

Magdaleny a Lukáše Ondrových: 

24. října, 14:00 hod. 

* Ekologická sekce České křesťan-

ské akademie zve k účasti na eku-

menické bohoslužbě vděčnosti za 

stvoření v úterý 12. října v 18:00 

hod. v kapli sv. Jana (Obec křes-
ťanů), Na Špejcharu 3. Kázáním 
poslouží Jiří Nečas (ČCE) a hudbou 
pěvecký sbor Obce křesťanů. Po 
bohoslužbě bude následovat pose-
zení a rozhovor.  

* Oslavy 30 let Evangelické aka-

demie budou v Olomouci v sobotu 

16. října zahájeny v 10:00 hod. 
slavnostními bohoslužbami v olo-

mouckém evangelickém sboru 
(Blahoslavova 1). Následovat bude 
pochod městem a bohatý celodenní 
program. Podrobný program hle-
dejte ve svých sborech či na webu.  

* Konference o potenciálu církev-

ních staveb se koná v hodslavic-

kém evangelickém kostele rovněž 
v sobotu 16. října od 14:00 hod. 
Pozvánky s podrobným progra-
mem hledejte ve svých sborech či 
na webu. 

* Scénické oratorium – „Laby-

rint“ na motivy díla J. A. 

Komenského bude uvedeno v pátek 
22. října v Obecním domě v Praze. 
Předprodej vstupenek v síti 
Ticketlive. 

* Slavnostní shromáždění u příle-

žitosti stého výročí založení pě-

veckého sboru JERONYM se 

uskuteční 5. listopadu v 18.30 hod. 
v Betlémské kapli na Žižkově 
(Prokopova 4). 

* Dosluhující senior Roman Mazur 
srdečně zve po 12 letech svého pů-
sobení v čele seniorátu všechny zá-
jemce z řad duchovních, presbyte-
rů i členů a přátel sborů na nefor-

mální bilanční setkání v neděli 7. 

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

Mládež 

* Aktuality o činnosti mládeže 

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

K zamyšlení 

I na naší volbě záleží 

Čekají nás - coby občanky a občany 

naší země - v říjnu volby a mnoho 
lidí kolem mne si stěžuje, že nemají 
koho volit. Jiní chtějí volit tzv. 
„menší zlo“ a váhají, kdo tím 
„menším zlem“ tentokrát je.  
   Voskovec s Werichem nám vzka-
zují na začátku své písně o Davidovi 
a Goliášovi:  „Klidně seďme na židli, 
čtěme Bibli, tam to všechno je.“ 
A co nám říká Bible?     
   Ve 30. kapitole knihy Deuterono-
mium dostává Izrael a s ním i my na 
výběr: „Hleď, předložil jsem ti dnes 
život a dobro i smrt a zlo; když ti 
dnes přikazuji, abys miloval Hos-
podina, svého Boha, chodil po jeho 
cestách a dbal na jeho přikázání, 
nařízení a právní ustanovení, pak 
budeš žít a rozmnožíš se... Jestliže se 
však tvé srdce odvrátí a nebudeš 
poslouchat, ale dáš se svést a budeš 
se klanět jiným bohům a sloužit jim, 
oznamuji vám dnes, že úplně zanik-
nete... Předložil jsem ti život i smrt, 
požehnání i zlořečení; vyvol si tedy 
život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.“ 
(v. 15-17)  
   Máme si tedy vybrat, vyvolit či 
zvolit život. A s ním Boží požehnání. 
I v Novém Zákoně najdeme situace 
volby mezi alternativami. Například 
apoštol Pavel píše do Korintu: 
„Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, 
nebo s láskou a mírností?“ (1K 
4,21).  
   I na naší volbě záleží. Kdyby bylo 
na světě všechno předem dané 
a „nalajnované“, kdyby se nedalo 
nic změnit, museli bychom rezig-
novat dokonce na výchovu, nebo 
třeba na psychoterapii. Nerezignuj-
me a volme. 

                                                                                                                        
Daniel Heller 
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