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 Pastorální konference 
* Pastorální konference (pra-
videlná měsíční kazatelská po-
rada) proběhne v úterý 10. října 
od 9:00 ve vinohradském sboru 
(Korunní 1440/60). Na pro-
gramu bude křestní kázání 
z Libně a diskuse o něm i o pří-
pravě dospělých ke křtu. 

Ze sborů a církve 
* Salvátorský sbor (Salvátorská 1) 
zve na další koncert z cyklu 
„Varhanní podvečery“. Koná se 
ve středu  4. října od 18:30 hod. 
a hrát na něm bude varhaník 
Josef Coufal.  

* Představení knihy "Martin 
Luther: Dopisy blízkým" pro-
běhne v kostele Martina ve zdi 
ve čtvrtek 5. října od 19:00 hod. 
Na programu bude průvodní 
slovo, četba úryvků z knihy 
i hudba. 

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve k účasti 
na ekumenické bohoslužbě 
vděčnosti za stvoření, která 
bude v úterý 10. října od 18:00 
hod. ve sboru ČCE v Praze – 
Nuslích (Žateckých 1169/11). 
Kázáním poslouží Zdeněk Voj-
tíšek. Po bohoslužbě bude 
následovat beseda o stromech 
a alejích s Marcelou Klemen-
sovou z organizace Arnika. 

* Sbor v Sedlci - Prčici zve na 
sobotu 14. října od 10:15 hod. na 
seminář "Godly play: Pozná-

vací den" o katechezi vychá-
zející z pedagogiky typu Monte-
ssori. 

* Slavnostní uvedení nového 
klimentského faráře Davida 
Balcara proběhne na boho-
službách v neděli 15. října od 
14:30 hod. (Klimentská 1211/18) 

* Uhříněveský odchovanec Filip 
Boháč bude na místo nového 
faráře v Opatově (na Jihlavsku) 
slavnostně uveden při boho-
službách v neděli 15. října od 
14:30 hod. Srdečně zve své 
přátele z našeho seniorátu. 

* Žádosti o příspěvek ze 
seniorátního fondu solidarity 
na povinné odvody do církev-
ního personálního fondu za 
druhé pololetí tohoto roku 
mohou staršovstva sborů podá-
vat u seniorátního výboru 
do pondělí 16. října.  

* Benefiční pásmo koncertů 
pro Diakonii Praha „Dobrá 
volba“ proběhne v sobotu 21. 
října od 14:00 do 22:00 hod. ve 
vinohradském sboru (Korunní 
1440/60). Plakáty a letáčky 
s podrobným programem jsou 
již ve sborech.  
   Pořadatelé (dejvice@evangnet. 
cz) hledají pro tuto velkou akci 
dobrovolníky do pořadatelské 
služby, pro prodej a pro další 
drobné práce. 

 

* Tripolis je mezinárodní 
projekt protestantských církví ze 
tří měst (Marburg, Curych, 
Praha) inspirovaný významnými 
osobnostmi (Luther, Zwingli, 
Hus) a výročími spojenými 
s reformací církve.  
   Tripolis je pro nás příležitost 
poznat, čímž žijí dnes křesťané 
v Německu a Švýcarsku, jak 
prožívají ústup církve z ně-
kdejšího výsluní, jak se staví 
k otázkám, které hýbou světem. 
Partnerský projekt    Tripolis 
funguje v rámci pražského 
seniorátu a je otevřený každému, 
koho zajímá nejen mezinárodní 
kontext protestantského křesťan-
ství nebo dialog mezi nábo-
ženstvími, ale hlavně kontakt 
s konkrétními lidmi.  Všichni 
zájemci jsou zváni na setkání 
Tripolis žije v pondělí 23. října 
v 18:00 hod. ve sboru ČCE na 
Vinohradech (Korunní 1440/60). 

* Salvátorský sbor (Salvátorská 1) 
zve na podvečerní setkání 
s Jiřím Grygarem na téma 
"Věda a víra" ve středu 25. října 
v 18:30 hod.   

* V sobotu 4. listopadu se od 
9:00 hod. koná celocírkevní 
seminář učitelů nedělní školy. 
Tentokrát v Praze v Husově 
domě. Hlavní dopolední před-
nášku má Jiří Mrázek na téma 
„V hlavní roli Ježíš“. Program je 
připraven i na páteční večer. 
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Bližší informace na sborových 
nástěnkách a webu církve. 

* V neděli 5. listopadu bude ve 
Střešovicích sborový den k 500. 
výročí reformace. Po boho-
službách (začínají v 9:30 hod.) 
bude následovat větší občer-
stvení. Ve 12:00 hod. proběhne 
čtení Lutherových textů a zpěv 
písní s pěveckým sborem, od 
13:30 hod. divadelní představení 
„Xantipa reformace - čtyři obrazy 
ze života Kateřiny von Bora“ a od 
14:30 hod. promítání filmu. Bude 
připraven i program pro děti či 
prodej knih. Od 17:00 hod. pak 
následuje ekumenická boho-
služba v klášteře benediktinek 
na Bílé hoře. 

* V listopadu budou do svých 
funkcí slavnostně uvedeni nová 
farářka v německy mluvícím 
sboru Veronika Förster-Blume 
(v neděli 12. listopadu od 10:30 
hod.) a nový seniorátní farář pro 
mládež Karel Müller (v neděli 
26. listopadu od 19:30 hod.), oba 
v kostele Martina ve zdi. 

Z evangelické teolog. fakulty 
* Od března 2018 bude na 
Evangelické teologické fakultě 
UK probíhat nový běh ročního 
kvalifikačního kurzu "Nemoc-
niční kaplan". Hlásit se mohou 
všichni s ukončeným ma-
gisterským, příp. bakalářským 
teologickým vzděláním. 

K zamyšlení 
Bůh je žhavá pec 
Tohle že napsal Martin Luther? 
Před pěti sty lety? To musel bejt 
obzvláštní chlápek…. Jak to 
přesně zní? Ve snaze zjistit to 
jsem použil vyhledávač a ten na 
mě vychrlil toto: „Ťukněte si 
s celebritou! Hokejový bůh 
Jaromír Jágr slaví 45...“ 
   A tak zjišťuji, že Žhavá pec 
není na Seznamu. Je tam něco 
úplně jiného. Až napodruhé 
nacházím na Googlu, jak je to 
správně: „Bůh je rozpálená pec 
plná lásky.“  
   Knížku s tímto názvem jsem si 
koupil v Ratiboři při oslavě 
reformace. Oslava byla skvělá! 
V daleké valašské vesnici  - 
daleké pro nás Pražáky, kterých 
tam bylo pomálu - mají krásně 
opravený velký kostel, v něm 
i okolo bylo v  neděli 10. září 
plno lidí. Bylo vidět, jak si zdejší 
evangelíci, a to je prakticky celá 
obec, považují, že je u nich 
taková oslava, a tak si dali moc 
záležet, aby se povedla. 
V nabitém kostele lidé sledovali 
nejen program, ale jako by se 
přišli ohřát k něčemu, co tam 
sálalo. Co to tam mohlo sálat? 
No přece rozpálená pec plná 
lásky. Kousíčky toho sálání na 
nás ulpěly a večer jsme si 
dovezli domů. Díky.   
   
 

   Při bohoslužbách na začátku 
kázání se mezi lidmi, kteří stáli 
úplně vzadu, náhle skácel starší 
pán, až to bouchlo. Zatímco 
bratr synodní senior kázal 
o svobodě, zdravotníci těsně 
vedle mne na dlažbě vraceli toho 
pána k životu a já jsem nevěděl, 
co mám víc sledovat, jestli 
kázání nebo to křísení.  
   Nejen v Praze, ale i v Ratiboři 
mají Slavín. Provedla nás po něm 
sestra kronikářka, která všechno 
ví. Když jsem se jí ptal, jestli bývá 
ratibořský kostel často plný, 
posteskla si, že poslední dobou 
už to není žádná sláva: na 
bohoslužby chodí jenom kolem 
stovky lidí. A tak jsem vděčný, že 
díky možnosti navštívit 
ratibořský sbor jsem si mohl 
poopravit zafixovanou paušální 
představu o upadajících ven-
kovských sborech nenávratně 
směřujících k zániku... 

Tomáš Fendrych 
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