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Pastorální konference
* „Pastorálka,“ pravidelná
měsíční porada farářů a farářek
seniorátu, se koná v úterý 14.
12. od 9:00 hod.ve vršovickém
sboru (Tulská 14/1). Vedle oso-
bní účasti bude možná účast i
přes videokonferenci ZOOM.

Biblický úvod bude mít farářka
Alžběta Hanychová, prof. Martin
Prudký Dr. přednese exegezi
Žalmu 121 a doc. PhDr. Marek
Jakoubek Phd. et Phd. bude
přednášet o pojetí etnicity.

Z církve a ekumény
* V neděli 5. 12. neproběhne v
Roztokách plánovaná instalace
Aničky Pokorné. Naopak insta-
lace Lenky Ridzoňové na
Jarově v neděli 5. 12. v 15.00
proběhne.

* Zpěvníky v Nuslích!
Vyzvedávejte v sobotu 4.12. od
10.00 do 17.00, Žateckých
1169/11, Praha 4; mob: 737 437
107 nové Evangelické zpěvníky.

* 22. 11. 2021 se ujal funkce
nový (obměněný) pražský
seniorátní výbor ve složení:
Matěj Opočenský (senior),
Daniel Heller (kurátor), David
Balcar (konsenior), Jan Mašek,
Lenka Ridzoňová, Tomáš
Fendrych a náhradníci: Jaroslav
Pechar, Petr Štulc, Pavel Kalus,
Tomáš Vokatý.
Děkujeme Romanovi Mazurovi
a dalším bývalým členům za

odvedenou práci ve výboru.
Výbor už se ujal své práce.
Neváhejte jej kontaktovat v
otázkách, které vás trápí, a ve
kterých vám může být nápo-
mocný.
* Adventní seniorátní sbírka
podpoří práci FS v Libčicích nad
Vltavou. Sbírku odveďte na sen.
účet 2700237649/2010 pod VS
č.sboru+2121 do 31.12.2021.

Mládež
* Festival Svatí blázni letos
neproběhne. Aktuality o činno-
sti mládeže najdete na webu
Pražská evang. mládež.

Slovo k Adventu
„Potěšujte, potěšujte můj lid…
Panovník Hospodin přichází s
mocí.“ Izajáš 40,1.10
„Učiň mne, Pane, nástrojem, ať
zářím tvým pokojem.“

Píseň 399, EZ
Milé sestry, milí bratři,
letošní adventní čas je zvláštně
setmělý. Pandemie koronaviru
nás svírá další vlnou. Opět
přibývá těžce nemocných, na
zdravotníky je opět naloženo
nebývalé břemeno. Ubývá sil
fyzických i psychických, sráží
nás zklamání, že nejsme z
ohrožení vysvobozeni.
Nadto jsme rozděleni názory na
očkování a na přiměřenost
vyhlašovaných opatření. Není
snad rodiny, která by tím nebyla
osobně zasažena.
Zoufalí utečenci jsou opět

zadržováni na hranicích Evropy.
Blíže nám než dříve, neboť jde
o našeho polského souseda.
Neutěšený je chlad nadchá-
zejícího ročního období i mra-
zivé vztahy mezi státy i mezi
mnoha lidmi.
Očekáváme toužebně Hospo-
dinův příchod.
Přiznáváme tím, že jsme se
dostali, kam jsme nechtěli, a že
sami nemáme řešení ani odva-
hu ani sílu. Přiznáváme svůj
podíl na bídě světa.
Očekáváme Hospodinův pří-
chod v podobě betlémského
dítěte. Vyznáváme tím svou víru
a naději v cestu milosrdenství,
soucitu a lásky ke všem lidem
bez rozdílu. Vyznáváme svou
ochotu nechat se Boží pří-
tomností opět proměnit.
Bůh je v pohybu směrem k
nám, pojďme tedy my jemu
vstříc. Jít vstříc Bohu znamená
jít vstříc bližnímu tak, jak to
vidíme u Ježíše Krista. V tento
setmělý čas je to výzva k
ohleduplnosti. V osobním kon-
taktu, v našich rodinách, v na-
šich shromážděních, ve vztahu
ke zdravotníkům. Z ohledu na
druhé dbejme předběžné opa-
trnosti a prevence třeba i za ce-
nu osobní nechuti a nepohodlí.

Z naděje na blízkost Boží
čerpejme vnímavost a odvahu.

Pán Bůh vám žehnej,
Váš Pavel Pokorný,

synodní senior
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