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Pastorální konference

Z církve a ekumeny

„Pastorálka,“ Hledáme
pastorálkový tým na rok
2022/2023.
Červnová pastorálka je
výjezdní, 6.-7.6.2022 v Luhu u
Čími. Zváni jsou i manželky či
manželé duchovních.
Pondělní večerní program:
Zdeněk Šorm, Tomáš Trusina a
Pavel Kalus. Úterní dopolední
od 9.00: Rusko a Západ: cesta k
válce, aneb Lesk a bída
interpretací v mezinárodních
vztazích. Přednese Mgr. Jan
Jindřich (1983) – diplomat, který
se věnuje tématům Ruska a
postsovětského prostoru. Od
roku 2013 je zaměstnancem MZ
ČR, působil na zastupitelských
úřadech v Baku a v Moskvě.

Mládež

Ve středu 8.6. 2022 od 18.30
v jarovském sboru (U Kněžské
louky 2139, Praha 3) proběhne
mládežnická grilovačka
s rozlučkou seniorátního faráře
pro mládež Karlem Müllerem.
S Karlem se bude možné
rozloučit také při večerních
bohoslužbách
u Martina ve zdi 19.6.2022.
Karlovi přejeme mnoho sil do
jeho nového angažná
celocírkevního faráře pro
pražské školy EA.
24. – 26. 06. 2022 Stěna nebo
pěna.
Více na Pražské evang. mládeže
či FB.

Tomáš Fendrych

Pane, musíme myslet na válku.
Na válku, která se nás týká
nejen tím, že je hrozivě blízko.
Cítíme ohrožení našeho
poklidného bytí v domněle trvale
udržitelném světě. O válce
nevíme vůbec nic. Nevíme, co to
je, slyšet pořád dunění výbuchů.
Nevíme, co to je, bát se letadel a
všeho, co lítá. Nevíme, co to je,
bydlet ve sklepě paneláku bez
elektřiny, bez vody, bez signálu.
Nevíme, co to je, přĳít o
všechno. Čteme o tom v očích
uprchlých žen. Pane, smiluj se.
Prosíme za vojáky, jejichž prací
je zabíjet. Prosíme, zadrž
každého, v kom číhá zbytečná
krutost, zvěrstvo, znásilnění.
Pane, smiluj se. Prosíme,
přicházej na Ukrajinu se svým
pokojem.

Amen

Jeronýmova Jednota

Ve středu 8.6.2022 od 18.00 v
Kobylisích se sejde seniorátní
představenstvo JJ.
Do neděle 5.6.2022 nahlaste
výši sbírek JJ a HDL na
olga.polakova@centrum.cz.

Ve čtvrtek 12. května 2022
proběhla seniorátní konference.
Konference představila práci SV,
informovala o manuálu pro
rozvojové plány sborů a
představila, co se kde dobrého
děje. Výstupy z konference
zašleme sborům v elektronické
podobě začátkem června.

19.-22. května 2022 proběhlo 4.
zasedání 35. synodu ČCE.
Máme nový sbor v Roztokách,
sbor ve Zruči naopak končí.
Začíná debata o nových
seniorátech. Souhrn 4. zasedání
35. synodu ČCE naleznete na
webu synod.e-cirkev.cz.

SV všechny sbory vyzývá, aby
do konce roku 2022, nejpozději
do konce března roku 2023,
poslaly SV výstupy z
rozvojových plánů sboru. SV
potřebuje znát základní rozvahu
o budoucnosti sboru:
S jak velkým farářským
úvazkem počítáte do příštích let
(minimálně do roku 2030).
Jaká je finanční situace, a jaký
odhadujete vývoj sborového
hospodaření.
Pokud se dostanete do finanční
nouze, jaké varianty promýšlíte.
SV tyto údaje potřebuje, aby
mohl reálně odhadnout vývoj
celého seniorátu, poskytnout
informace synodní radě a hledat
možnosti, jak nejlépe podpořit
sbory a jejich faráře v seniorátu.
Děkujeme za spolupráci.
Budoucnosti se není třeba bát,
základem je o ní mluvit a hledat
řešení. Jejich vždy více.

Výzva sborům seniorátu
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SYNOD ČCE

Na 4. zasedání 35. synodu přĳali
poslanci řadu důležitých textů.
Otiskujeme je i zde.

Prohlášení k situaci na
Ukrajině

"Synod ČCE vyjadřuje svůj
soucit se všemi lidmi, do jejichž
života zasáhla agrese Ruské
federace proti Ukrajině,
vyslovuje jim svou solidaritu a
věnuje jim své přímluvné
modlitby. Děkujeme všem, kdo
se v této válečné krizi snaží
pomoci. Zároveň jako křesťané
odmítáme výroky církevních
představitelů, jako např.
moskevského patriarchy Kirilla,
které tuto agresi ospravedlňují."

O vztahu k muslimům.

"Jako českobratrští evangelíci si
uvědomujeme společnou
odpovědnost všech lidí za život
v míru, za spravedlnost a mravní
hodnoty, za zachování stvoření.
Považujeme za důležité, aby se
všechny skupiny obyvatelstva
mohly podílet na dialogu a
hledání společných hodnot.
Cílem tohoto textu je
připomenout, co je dobré o
islámu vědět, postavit se proti
předsudkům vůči muslimům v
české společnosti, vyjádřit svoji
připravenost k dialogu s
muslimy a přispět k pokojnému
soužití.

Tímto prohlášením se obracíme
na členy Českobratrské církve
evangelické, aby se ve svých
sborech a ve svém okolí
setkávali s muslimy a přispívali
k porozumění a pokojnému
soužití. Obracíme se také na
muslimské náboženské obce a
jednotlivé muslimy žĳící v
České republice se zájmem o
praktickou spolupráci. Se
stejným apelem se obracíme na
veřejnost, intelektuály, filozofy,
umělce, novináře a politiky
České republiky na všech
úrovních," stojí v úvodu
prohlášení.

Výsledek dosavadní práce
Komise pro přípravu
rozhovoru s LGBT komunitou

"Žĳeme spolu v jedné církvi,
stejně jako v celé společnosti –
lidé heterosexuálně i
homosexuálně orientovaní. V
Ježíši Kristu není mezi námi
rozdílu. V něm Bůh přišel mezi
nás a dosvědčil svou lásku ke
všem lidem, zejména k
opomíjeným a opovrhovaným.
Na kříži na sebe vzal hřích
každého člověka a ve svém
vzkříšení dává každému naději
nového života.

Bereme vážně biblické svědectví
o Bohu. Věříme, že Písmo svaté
se nám působením Ducha
svatého aktuálně stává jeho
slovem. To platí i pro ta místa,
kde se Písmo vyjadřuje k
homosexuálnímu chování.

Čteme-li Bibli od jejího středu,
totiž Ježíše Krista, říká nám
zřetelně a jasně: Bůh ve své
lásce přichází ke každému z nás.
Tím také ovšem často
překračuje hranice dané
lidskými předsudky.

Začínáme si uvědomovat, že
přes dosvědčování Kristovy
lásky se lidé homosexuální
orientace mnohdy necítí v
našich sborech dobře. Je nám to
líto. Vyznáváme, že v minulosti
církev často těmto lidem
ubližovala. Omlouváme se jim.

Jako Kristova církev toužíme
být společenstvím, kde se realita
Božího království odráží v
našich vztazích. Bereme vážně
apoštolovu výzvu, abychom
usilovali o to, co slouží pokoji a
společnému růstu. Přejeme si,
aby lidé s homosexuální
orientací nacházeli v našich
sborech domov a byli, tak jako
všichni, přĳímáni i se svými
partnery a partnerkami.

Víme, že k problematice
homosexuálních vztahů existují
různé výklady a porozumění.
Nechceme, aby to vedlo k
radikalizaci a nesnášenlivosti ve
společnosti i v církvi. Vždyť
právě v Českobratrské církvi
evangelické, vzniklé v živém
rozhovoru různých církevních
tradic, smíme své odlišnosti
unést a být jednotní v Ježíši
Kristu."


