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Pastorální konference 

* Prosincová pastorální konfe-

rence proběhne on-line formou 

v úterý 8. prosince od 9:00 hod. 
Součástí prvního bloku bude mj. 
pobožnost Magdalény Ondrové. 
V druhé části se budeme věnovat 
tématu „Farář na hraně skuteč-
ného a virtuálního světa.“ Celo-
církevní aktivity představí Martin 
Balcar, sborovou resp. misijní ro-
vinu on-line duchovenské práce 
pootevřou k následné diskusi ve 
skupinkách Jaroslav Pechar, Ja-
kub Malý a Karel Müller.  

Z církve 

* V neděli 6. prosince od 14:30 hod. 
se budou konat v Pardubicích 

ordinační bohoslužby, kdy budou 

za nové faráře naší církve potvrzeni 

Eliška Geislerová, Michal Chalup-

ski a Jordan Tomeš. Přímý přenos / 

záznam slavnostních bohoslužeb 
sledujte na: www.e-cirkev.cz 

* V neděli 13. prosince pak bude 
v rámci strašnických bohoslužeb od 
9:00 hod. ordinován výpomocným 

kazatelem Jan Balcar. Přímý 

přenos / záznam slavnostních 
bohoslužeb sledujte na: 
bit.ly/videoStrasnice. 

* Seniorátní výbor v rámci gran-

tového systému ČCE vyhlašuje výz-

vu k podávání žádostí o podporu 

mikroprojektů pro rok 2021. Výz-

va je spolu s formulářem žádosti 
a pravidly grantové soutěže vysta-
vena na webu Pražského seniorátu 
a rovněž na adrese: 
http://mikroprojekty-ps.sweb.cz 
Žádosti podávejte seniorátnímu 

výboru do 31. ledna, případné 
dotazy směřujte na adresu 
grantové komise: 
mikroprojekty-ps@seznam.cz 

Mládež 

* Aktuality o činnosti mládeže 
můžete sledovat na jejím webu 
nebo na jejím profilu na Facebooku 

Pražská evangelická mládež.  

Biblická úvaha 

Anděl Zachariášovi odpověděl: „Já 

jsem Gabriel, který stojí před Bo-

hem. (...) Hle, oněmíš a nepromlu-

víš až do dne, kdy se to stane, 

poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, 

která se svým časem naplní.“  

 (Lk 1,19-22) 
Je advent a kněz Zachariáš je němý. 
Před kostelem čeká dav lidí, aby 
dostali požehnání, ale vyjde němý 
člověk a dává jim znamení, že 
nemluví. Lidé pochopí, že se něco 
stalo. Zachriášova němota možná 
mluví více než slova. 
   Letos během epidemie covidu je 
tišeji než jindy. Obchody jsou zatím 
většinou zavřené, nevím, zda se 
otevřou adventní trhy se svým 
ruchem a vánoční hudbou. Ostatně 
– koledy správně patří až k Vá-
nocům a ne k listopadovým a pro-
sincovým nákupům. 
   V omezeném počtu už se můžeme 
sejít v kostele. Zvlášť po několika-
týdenní kostelové abstinenci je to 
krásné, ale se zpěvem to zatím není 
slavné. Zpívat smí max. 5 lidí. 
Ostatní se díváme do zpěvníku 
a mlčíme. Nebo? Zní nám třeba ta 
slova nějak jinak? Říkali mi jeden 
starý pan farář s manželkou, když 
nemohli kvůli nemoci do kostela, 

dělali si bohoslužby sami doma. 
A že nejsou zpěváci, text písní pře-
četli. Prý ty písně vnímali v mnohém 
nově a byli za to vděčni. 
   Zbožný muž, kněz Zachariáš je 
v adventu němý. Dřív jsem si 
myslela, že byl němotou potrestaný 
za svou malou víru. Ale možná to 
nebyl trest. Třeba to byla šance. 
Zachariáši, ještě potřebuješ čas, 
abys věcem porozuměl, abys přijal 
změnu, abys uvěřil. Teď nebudeš 
sám druhým něco vykládat, ale máš 
čas si věci srovnat. 
   Letošní rok s epidemií mnoho 
změnil a ještě změní, nevíme, co nás 
čeká, jak bude nemoc pokračovat, 
jak se bude dál šířit, zda bude 
očkování účinné, jaká přijde krize, 
jaké změny…. Na celkové 
bilancování je ještě brzy. 
   Ale adventní příběh o Zachriášově 
němotě, která nebyla zbytečná, nám 
může být povzbuzením, že utlu-
mení, zpomalení, ticho, samota… 
nemusí mít jen negativní znaménko. 
A ještě něco: i v našem tichu 
a osamění, často nedobrovolném, 
nejsme sami. Nejsem sám. Němý 
Zachariáš, když vyšel ven z kostela, 
nepožehnal lidem slovy, ale gestem 
jim sdělil, že Pán Bůh svět neo-
pustil. Naopak. Jen nemáme slov, 
jak vyjádřit jeho blízkost.  

   Pane Bože, nelíbí se nám, když se 

nemůžeme potkávat s přáteli a rodi-

nou, když nemůžeme všichni v kos-

tele z plných plic zpívat, když se 

můžeme usmívat jen přes roušku. 

Ale věříme, že nic z toho není bariéra 

pro tebe. Prosíme, přicházej do 

našeho ticha. Amen. 
Lenka Ridzoňová 
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