
DUBEN 2022
Pastorální konference

Z církve a ekumeny

„Pastorálka,“ pravidelná měsíční
porada farářů a farářek PS se koná
vždy druhé úterý v měsíci.
Nejbližší je 12. 4. od 9:00 hod. ve
sboru ve Střešovicích (Před
bateriemi 950/22, Praha 6).
Biblické “haiku” bude mít
Magdalena Ondrová.
Na exegetický program jsme
pozvali novozákoníka Jana
Roskovce (ETF UK).
Po přestávce a seniorátních
oznámeních přĳde host,
psychoterapeut PhDr. Jan Šikl
Ph.D. a bude mluvit na téma:
Zakázané ovoce: O sexualitě v
církvi. Pastorálku povede
Magdalena Trgalová.

Mládež

Matěj Opočenský
Probouzíme kostel ve
Zruči

Velikonoční obnova
14. – 17. 04. 2022. Přĳeď strávit
letošní Velikonoce na mládežnické
exercicie a načerpej nové impulzy
pro svůj duchovní život…
ConfiDENt 23. 04. 2022. Staneš se
konfidentem i ty? Pokud jsi mladší
mládežník, neboj se a přĳeď to
zjistit na březnový ConfiDENt!
Více na Pražské evang. mládeže či
FB.

„Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z
mrtvých a zazáří ti Kristus!“

Ef 5, 14.

Milí přátelé, probouzíme kostel ve
Zruči nad Sázavou.
Po pauze kostel skutečně ožívá.
Vedle dlouhodobého projektu, kdy
hledáme se skupinou dobrovolníků
(ředitel Diakonie ČCE Střední
Čechy Petr Dvořák, Zita Nidlová,
Maroš Klačko a já) nový nebo spíše
staronový smysl pro kostel s farou a
zahradou, jsme se pustili také do
adaptace fary na bydlení pro lidi
prchající z Ukrajiny.
Město Zruč velmi iniciativně
ubytovalo ve skromných
podmínkách skoro 100 uprchlíků.
Na náš nesmělý dotaz, zda-li by
využili i farní prostory, starosta
Martin Hujer a hlavní koordinátor
Pavel Vrzáček města Zruč okamžitě
kývli.
Není to snadné, ostatně vám píši
ještě teď ze ztichlého kostela pozdě
večer.

Kluci z Ukrajiny právě dodělali
instalatérské práce. Bojler už stojí.
Dvě bytové jednotky možná už zítra
budou mít teplou vodu.

V noci ještě jiná parta z Ukrajiny
zahází, co se zaházet musí. Zítra
přĳde elektrikář. V sobotu proběhne
velká brigáda vršovických a
zručských.
V pondělí už možná bude první byt
připravený k ubytování.
Všechny tyto práce pokryjeme z
rozpočtu.. Díky několika dárcům z
Vršovic, seniorátu, podpory z
Diakonie a také možná díky vám
budeme moci v dalších dnech
připravit i byt spodní.
Dlouhodobý projekt také nespí.
Právě naopak. Během dne tu byla
vizitace z města: pan starosta,
koordinátor uprchlické pomoci,
který nám zorganizoval vyklízecí
brigádu, římskokatolický farář,
zástupci místního neziskového
sektoru, šéfka místní akční skupiny
(MAS) a Antonín Kohout, správce
kostela, prohlédli prostory a více
než hodinu a půl s námi debatovali,
jaké využití by mohl kostel mít.
Třeba tu jednou bude komunitní
prostor pro rodiny s dětmi, azylové
byty, kostel bude sloužit koncertům,
či jiným akcím města a na půdě
třeba ubytovací kapacity pro
seniorátní účely.
A v tom všem určitě bude Kristus.

Amen

Pokud byste se chtěli zapojit do
tohoto projektu finančně, účet sboru
ve Zruči nad Sázavou je
0162121008 /0300. Všechny
náklady řádně vykazujeme. Do
zprávy pro příjemce uveďte Sláva
Ukrajině.

10.4. od 19.30 bude u Martina ve zdi
uveden pražský seniorátní výbor a
pražský seniorátní odbor mládeže.
Bohoslužby povede synodní senior
Pavel Pokorný.
23.4 bude slavnostně otevřen a
kolaudován kostel a komunitní
prostor na Smíchově. Jsme srdečně
zváni.
Prosíme všechny sbory, aby do
pondělí 4.4. nahlásily Pavlovi
Kalusovi jména zesnulých
pracovníků církve. Budou
připomenuti při bohoslužbách na
synodu ve Svitavách.
12.5.2022 v 18.00 na Smíchově v
nově zrekonstruovaném kostele a
komunitním prostoru proběhne jarní
seniorátní konference. Nový
seniorátní výbor vám chce představit
své úmysly a způsob práce. Také
informovat o "kuchařce pro
rozvojové plány sborů" a sdílet
dobré zkušenosti. Například ze
Smíchova, kde se 12.5. v 18.00
sejdeme. Oslovujeme ještě další
sbory například Jarov a Dejvice.
Těšíme se na setkání! Váš SV.
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