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 Pastorální konference 
* Pastorální konference (pra-
videlná měsíční porada všech 
duchovních seniorátu) se usku-
teční v úterý 13. září od 9:00 
hod. ve sboru na Jižním Městě 
(Donovalská 53). Bude zahá-
jena bohoslužbami s večeří Pá-
ně (T. Trusina), hostem bude 
farář CČSH Petr Wagner.  

Ze sborů a seniorátu 
* V neděli 11. září se v Berouně 
koná Seniorátní den. Vrcholem 
bohatého programu (od 10:00 
hod. rodinné bohoslužby, derni-
sáž obrazu Miroslava Rady, oběd, 
městské hrnčířské trhy...) by se 
měl stát koncert souboru Nsango 
Malamu od 14:00 hod. Účastí 
můžeme podpořit tamější rozví-
jející se sbor. Srdečně zveme! 
* Ve středu 31. srpna zemřela 
sestra Věra Pokorná, v praž-
ských evangelických kruzích 
známá např. ze svých přednášek 
o psychologii dětí. Pohřební 
bohoslužby se uskuteční v sobo-
tu 10. září od 10:00 hod. ve sboru 
na Vinohradech (Korunní 60). 
 * Ve čtvrtek 22. září v 14:30 hod. 
se v Dejvicích koná setkání 
sborových sester a bratrů 
z farností našeho seniorátu.  
* Ve vinohradském sboru se 
v neděli 25. září uskuteční 
výjimečný benefiční koncert ve 
prospěch projektu oživení 
Milíčovy kaple. Islandský 
pěvecký sbor Móttetukór 

Hallgrímskirkju provede du-
chovní hudbu 19. - 20. století 
a soudobou severskou duchovní 
hudbu. 
* Rovněž v neděli 25. září se 
v Berouně koná akce „Stánek 
míru“ - tradiční křesťansko-
židovsko – muslimsko – rom-
ský festival, který proběhne od 
14:00 hod. ve sborových 
prostorách. Na program bude: 
Úvodní pobožnost na téma 
milosrdenství, vystoupení hu-
debních skupin, panelová disku-
se, společná večeře. 
* Nový cyklus tříletého teolo-
gického kurzu pro laiky 
„Základy evangelické teolo-
gie“ plánuje seniorátní výbor 
uspořádat od ledna 2017 do 
prosince 2019. Kurz slouží mimo 
jiné jako povinná příprava pro 
zájemce o službu výpomocného 
kazatele. Bude ovšem otevřen 
i zájemcům bez tohoto cíle. 
V případě předběžného zájmu 
o další informace se můžete už 
nyní hlásit na adrese:  
prazsky-seniorat@evangnet.cz 

Mládež 
* Společná akce mládeže 
libereckého a pražského senio-
rátu "Boj o vlajky" se koná od 
pátku 23. září do neděle 25. září 
v Libštátě a bude zakončena 
bohoslužbami v tamějším sboru. 
Podrobnější informace např. na 
Facebooku "Mládež pražského 
seniorátu ČCE". 

* Sjezd (nejen) evangelické 
mládeže se uskuteční v Třebíči 
od 7. do 9. října.  

Z církve a Diakonie 
* Diakonie ČCE – Středisko 
křesťanské pomoci  srdečně zve 
na čtvrtek 15. září na Náměstí 
míru, kde se již po dvacáté 
uskuteční tradiční Jarmark 
u Ludmily. Tato akce předsta-
vuje činnost sociálních služeb 
Střediska i dalších neziskových 
organizací. I letos se můžete těšit 
na prodejní výstavu výrobků 
klientů neziskových organizací 
i na bohatý kulturní program.  
* Alena Fendrychová, ko-
ordinátorka Diakonie ČCE pro 
práci s migranty, hledá uby-
tování pro mladého uprchlí-
ka z Iránu. V Praze se připra-
vuje na studium na střední škole. 
Nemá možnost platit tržní 
nájemné, pouze snížené. Nemohl 
by pomoci nějaký pražský sbor 
nebo člen nějakého sboru?  
* Synodní rada hledá anglicky 
mluvící delegátku, nejlépe 
angažovanou presbyterku, na 
valné shromáždění Světového 
reformovaného společenství 
(WCRC), které se bude konat na 
přelomu června a července 2017 
v Lipsku.  
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