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 Pastorální konference 
* Obvyklý formát pastorální 
konference bude v listopadu 
nahrazen účastí farářů a farářek 
na sympoziu Evangelické teolo-
gické fakulty Univerzity Kar-
lovy „500 let reformace“, které 
se se koná v úterý 14. listopadu 
od 11:00 hod. (Černá 9).  

Ze sborů a církve 
* V neděli 5. listopadu bude ve 
Střešovicích sborový den k 500. 
výročí reformace. Na programu 
budou bohoslužby (9:30), větší 
občerstvení, čtení Lutherových 
textů a zpěv písní s pěveckým 
sborem (12:00), divadelní před-
stavení mládeže „Xantipa 
reformace“ (13:30) a promítání 
filmu (14:30). Od 17:00 hod. pak 
následuje ekumenická boho-
služba v klášteře benediktinek 
na Bílé hoře. 

* Obdobný kratší dopolední 
slavnostní program k výročí 
reformace je ve stejný den 
připraven rovněž v libeňském 
sboru (od 9:30 hod.) a v dalších 
seniorátních společenstvích. 

* Konvent proběhne v sobotu 11. 
listopadu od 9:00 hod. ve sboru 
na Jižním Městě.  

* V listopadu budou do svých 
funkcí slavnostně uvedeni nová 
farářka v německy mluvícím 
sboru Veronika Förster-Blume 
(v neděli 12. listopadu od 10:30 
hod.) a nový seniorátní farář pro 

mládež Karel Müller (v neděli 
26. listopadu od 19:30 hod.), oba 
v kostele Martina ve zdi. 

* „Jaký dopad na Šumavu má 
současná legislativa“ je téma 
besedy, k níž zve Ekologická 
sekce České křesťanské aka-
demie na úterý 14. listopadu od 
17:30 do 19:00 hod. do přízemí 
kláštera Emauzy (Vyšehradská 
49). Úvodní slovo pronese 
Jaromír Bláha z hnutí Duha.  

* Dejvický Evangswing vy-
stoupí opět v dejvickém sboru 
v neděli 26. listopadu od 17:00 
hod. K poslechu i společnému 
zpěvu jsou srdečně zváni 
nejenom všichni příznivci 
swingu a jazzu. 

K zamyšlení 
V nebi je trůn 
Předposlední říjnový víkend 
jsme byli s několika spřátelený-
mi rodinami v Křížlicích. V ne-
děli jsme se vrátili z kostela 
a někdo se ozval, že by rád 
zpíval píseň V nebi je trůn. Vzali 
jsme zpěvníky Svítá a několik 
hudebních nástrojů, sesedli se 
v kuchyni a začali zpívat. Vydr-
želo nám to skoro dvě hodiny. 
   Bylo právě po volbách. Člověk 
myslí na budoucnost možná 
intenzivněji nebo jinak než 
jindy. Písně nám ten den byly 
velkou radostí.  
   Písně pomohou vyjádřit naše 
pochybnosti, obavy, strach, ra-

dost i víru, uvědomit si důležité, 
děkovat, prosit. Písněmi se 
modlíme, společný zpěv nás 
spojuje. Pokud písně známe 
zpaměti, máme je po ruce, když 
docházejí vlastní slova. 
   Nedávno jsme se na mládeži 
zamýšleli nad písní Sny dojdou 
dál. Z různých biblických snů 
a snění jsme vybrali Jákobův sen 
o žebříku. Andělé, kteří po něm 
vystupovali nahoru, jako by s se-
bou brali Jákobovy slzy, strach 
a zármutek. Pak se ozval hlas: „Já 
jsem s tebou, Jákobe, ať půjdeš 
kamkoli...“ 
   Někdy nás Pán Bůh hledá na 
podivných místech, vidí naše 
bloudění, hledání, zakopávání. 
Nás jednotlivců i nás spole-
čenství i společnosti. Sleduje 
naše sny a někdy i sám skrze ně 
mluví. V závěru písně Sny 
dojdou dál zpíváme: „V dálce už 
svítá království tvé, prý se nás 
týká...“ 
 
Děkujeme za písně, za naději. Za 
království, které není naše, které 
nebudujeme, ale ani nemáme moc 
je zničit, ke kterému (mnohdy 
oklikami a zákrutami) míříme. 
Děkujeme za království, které 
nám svítá od tebe, Pane Bože. 
Děkujeme, že smíme zpívat i vě-
řit, že „V nebi je trůn.“ 
 

Lenka Ridzoňová  
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