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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v dejvickém sboru 
v úterý 11. dubna od 9:00 hod. 
Na programu bude velikonoční 
filmové kázání a tématický 
program o mládeži s členy 
pražského mládežnického seni-
orátního odboru.  

Ze sborů a seniorátu  
* Přehled bohoslužeb a dal-
ších velikonočních akcí v na-
šich sborech je k dispozici na 
seniorátním webu: 
https://goo.gl/PYLCVK 

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve k účasti 
na ekumenické bohoslužbě ke 
Dni Země, která proběhne 
v úterý 25. dubna 2017 od 19:00 
hod. v pražském kostele Nej-
světějšího Salvátora (u Karlova 
mostu). Kázání pronese Renata 
Wesleyová (CČSH), zazpívá pě-
vecký sbor Gabriel.   

* Salvátorský sbor (Salvátorská 
1045/1) zve na přednášku z cyklu 
Ekklésia ve středu 26. dubna 
v 18:30 hod. Na téma „Kumrán 
a Svitky od Mrtvého moře: od 
objevu po dnešek“ bude 
přednášet doktorand ETF UK 
David Cielontko. Setkání bude 
připomínkou sedmdesátiletého 
výročí nalezení prvních svitků.  

Mládež 
* Ve středu 5. dubna od 18:45 
hod. se ve sboru Žižkov I koná 

setkání vysokoškolské mlá-
deže. Na téma „Tehdy a teď — 
pozitiva starozákonní společ-
nosti“ promluví Petr Sláma.  

* Ve čtvrtek 6. dubna od 19:30 
hod. pořádá skupina studentů 
ETF UK modlitební setkání ve 
střešovickém sboru s názvem 
„Pane nauč nás modlit se“. 
Setkání je určeno pro všechny 
napříč generacemi.  

* V pondělí 10. dubna se bude 
konat další „Zpívání (nejen) ze 
Svítáku“ — tentokrát ve sboru 
v Kobylisích od 18:00 hod.  

* Víkend od 21. do 23. dubna 
stráví pražská a poděbradská 
mládež společně v Mělníku na 
seniorátních dnech. Budou 
tam přemýšlet „O smrti a jejích 
podobách“. Pozvání přijali Pavel 
Keřkovský a Pavel Ruml. Kromě 
toho nás čeká divadelní dílna, 
hry, procházka, zpívání i ztišení. 

Biblická úvaha 
Důvěřuj se v Pána,  

ó duše má... 
Dostala jsem se nyní do situace, 
kdy se mi vynořila tato naše 
prastará píseň.  Něco důležitého 
se zadrhlo. Co si s tím máme 
počít? Dokážeme to vůbec vy-
řešit? Ale je to práce na vinici 
Páně. Měla bych spoléhat, že 
mi/nám Bůh pomůže. Tam, kde 
už si nevím rady. Jistě, musím se 
snažit najít řešení. Ale nemám si 
zoufat.     

   Ani v tom nedostatku důvěry 
vlastně nejsem sama. Stačí 
trochu zalistovat v Bibli. Žalm 13 
začíná slovy: „Dlouho ještě, 
Hospodine, na mě ani ne-
vzpomeneš? Dlouho ještě chceš 
mi svou tvář skrývat? Dlouho 
ještě musím sám u sebe hledat 
rady, strastmi se den ze dne 
v srdci soužit?“ 
   A teď něco pro posílení důvěry. 
Nasycení pěti tisíců z Matouše 
14: „Dejte vy jim jíst!“ Jak 
bychom mohli? Sami máme jen 
maličko... Ježíš ovšem pomohl, 
požehnal a bylo možno nasytit 
celý zástup. Učedníci přispěli 
svým málem, Ježíš dokončil. 
    Hned za tímto oddílem je další 
vyprávění o důvěře — chození 
po moři. Petr důvěřoval a vy-
kročil po vodě. Pak dostal strach 
a začal se topit. Ježíš hned vztáhl 
ruku a pozvedl ho. Připomíná mi 
to motiv z pokušení na poušti — 
vrhnout se z vrcholku chrámu 
dolů. Jakoby Petr zbytečně po-
koušel Pána. Ale tady je to jiné. 
Petr přece počkal, až mu sa-
motný Ježíš řekne „Pojď!“ Nebylo 
to samoúčelné. Všem to ukázalo, 
že Pánu mohou důvěřovat. 
   Dokážeme to dnes? Spoléhat, 
že nám Pán pošle pomoc, ukáže 
cestu, dokončí, co jsme my 
nezvládli, opraví, co jsme 
pokazili?  
   Důvěřuj se v Pána, ó duše má! 

Zdena Skuhrová 
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