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 Pastorální konference 
* Pastorální konference 
proběhne v kobyliském sboru 
v úterý 13. prosince od 9:00 
hod. Na programu bude kaza-
telská dílna a přednáška Ivany 
Noble o roli farářek v církvi. 

Ze sborů a seniorátu 
* V rámci grantového systému 
naší církve vydává seniorátní 
výbor Pražského seniorátu výzvu 
k podávání žádostí o granty na 
podporu mikroprojektů pro 
rok 2017. Výzva a formulář 
žádosti byly rozeslány do sborů 
a jsou spolu s pravidly grantové 
soutěže vystaveny na webu 
Pražského seniorátu (v sekci 
"Hospodaření"). Případné dotazy 
směřujte na adresu grantové 
komise (mikroprojekty-ps@sez-
nam.cz). 
* Probíhající seniorátní advent-
ní sbírka je letos rozhodnutím 
konventu určena na podporu 
menších sborů seniorátu pro-
střednictvím seniorátního soli-
dárního fondu a na podporu 
práce seniorátních farářů. 
* Tříletý teologický kurz pro 
laiky „Základy evangelické 
teologie“ začne v lednu. 
V případě zájmu se hlaste na 
adrese: prazsky-seniorat@evang-
net.cz 

Mládež 
* V sobotu 10. prosince proběhne 
v divadle Mana festival amatér-

ských divadel "Svatí blázni". 
Těšit se můžete nejen na di-
vadla, ale i na koncert a mož-
nost podílet se na projektu 
Amnesty International. Začátek 
ve 12:00 hod. Vstupné dobro-
volné (doporučená výše příspěv-
ku je 70 Kč). Více na nových 
stránkách: 
www.prazska-mladez.evangnet.cz 

* Evangelická vysoká škola 
v Drážďanech nabízí zájemcům 
bakalářské a magisterské stu-
dium v sociálních oborech. 
Přihlášky lze podat do 15. ledna. 
Informační leták si lze vyžádat 
v seniorátní kanceláři. 

 

K zamyšlení 
Immanuel 
Ještě před první adventní nedělí 
kdosi položil na stůl v ředitelně 
základní školy věnec. Kolegyně, 
která se kvůli čemusi zastavila 
u ředitelky, se podivila nad jeho 
nedokonalostí - byl totiž bez 
svíček. Minulý týden se na 
chodbě objevila krásná jedlička. 
Děti ji moc hezky ozdobily. Proč 
tak brzo? Prý abychom si 
stromečku užili, když ve škole 
o vánocích nikdo nebude. 
V pondělí malé děti postrašil 
Mikuláš s čertem. Zato ty velké 
pobavil. Bylo slyšet například: 
„To si ten Pavel (kolega coby 
čert) nemůže vzít aspoň jiné 
boty?“ Ještě nějaké to divadlo, 

v hudebce pár koled, pak vyvést 
děti na vánoční trhy a bude. 
Vánoce: splněno. 
   Pravděpodobně to v nějaké 
obměně znáte ze svého okolí 
všichni. Mluví se o vánoční 
atmosféře a pohodě, také 
o rodině a obdarovávání nav-
zájem. Proč ne?  
   Ale proč ano? Vybavují se mi 
slova jedné písně ze zpěvníku 
Svítá: „kočár bez koní, …svatba 
bez vína, …zvony nezvoní…“ Ně-
co tomu prostě chybí. A dokonce 
to podstatné. 
   Mám ráda adventní věnec, 
stromeček, koledy, vůni vánoč-
ního cukroví a všechno, co 
k vánocům patří. Ale ze všeho 
nejradši mám vyprávění o naro-
zení Páně. Vždycky se těším 
a raduji z opětovného připome-
nutí té dobré zprávy, že nejsme 
na život tady na světě sami. Že je 
tu S NÁMI BŮH (Immánú-él), 
který dobře ví, jaké to je.  
   Přeji nám všem, abychom si 
letošních vánočních svátků užili 
tak, jak to máme v kruhu svých 
blízkých a přátel rádi. A kéž to 
všechno je neseno oním pod-
statným – radostí z evangelia. 
Věřím, že něco z takto prožívané 
radosti obohatí i ty, kterým 
vánoce ještě nerezonují s boží 
láskou, vstoupivší do našich 
životů v narozeném betlémském 
dítěti. 

Eva Potměšilová 
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