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Pastorální konference 

* Pastorální konference proběh-

ne on-line formou v úterý 9. břez-
na, v obvyklém čase od 9:00 hod. 
Úvodní pobožnost bude mít ne-
mocniční kaplan Vojtěch Hrouda. 
Naším hostem bude David Gre-
ger, odborník na české školství. 
Adresu k připojení obdrží obvyklí 
účastníci e-mailem, ostatní si ji 
mohou vyžádat u R. Mazura. 

Z církve a ekumény 

* Jarní seniorátní konference se 

uskuteční on-line formou v pátek 
26. března od 17:30 hod. a bude 
věnována přechodu na samofinan-
cování a rozvojovým plánům sborů. 
Konference je otevřena všem zá-
jemcům o toto téma, a to nejen ze 
sborů našeho seniorátu. 

* Děkujeme všem představitelům 
sborů našeho Pražského seniorátu, 

kteří již vyplnili své statistické 

dotazníky. Několik zbylých sborů si 

dovolujeme vybídnout k rychlému 
dokončení a k příp. konzultaci 
s J. Maškem ze seniorátního výboru: 
masek_jan@seznam.cz   

* Grantové komisi Pražského senio-

rátu se v roce 2021 sešlo šest žá-

dostí o podporu mikroprojektů, 

jmenovitě ze sborů Hvozdnice, So-
běhrdy, Jarov, Smíchov, Beroun 
a Dobříš, v celkovém objemu pře-
sahujícím o 14.000 Kč prostředky, 
které byly k disposici. Komise se 
rozhodla podpořit pět z nich 
s nejvyšším bodovým hodnocením, 
na jeden sbor se už nedostalo. 
Podrobnější údaje jsou na adrese:  
http://mikroprojekty-ps.sweb.cz 

Mládež 

* Aktuality o činnosti mládeže 
můžete sledovat na jejím webu 
nebo na jejím profilu na Facebooku 

Pražská evangelická mládež.  

K zamyšlení 

V nedávné době mě oslovily dvě 
myšlenky evangelického teologa, 
faráře, disidenta Dietricha Bon-
hoeffra: „Boží vůle může být skryta 
velmi hluboko mezi možnostmi, 
které se nabízí.“ a „Křesťan ví, že ho 
v hodině pokušení pokaždé všechny 
jeho síly opustí. Proto je pro něj 
pokušení temnou hodinou, která 
může být neodvolatelná. Proto 
nehledá osvědčení své síly, nýbrž se 
modlí: Neuvoď nás v pokušení, ale 
zbav nás od zlého.“  
   Někteří z nás skutečně prochází 
životní etapou, která se dívá zubaté 
na patro, a naše modlitby by právě 
k těmto měly směřovat. Některým 
se zas bude zdát, že dnešek mnoho 
možností nenabízí. Že je jakási 
doba prázdna, kterou bychom si 
přáli vymazat. Nám všem společně 
je nabízen pohled na vůli Boží. Tu 
neznáme a ani není v naší moci, 
a právě v tom je její síla a naše po-
sila. Nejsou to naše síly, zkuše-
nosti, pokušení, ale Boží vůle, na 
kterou se můžeme spolehnout. 
A nejen můžeme, my prostě máme.  
   V tomhle čase mně víc a víc na 
mysl přichází myšlenka, jak 
osvědčit víru, kde je naše místo 
vprostřed tohoto světa. Jako církve, 
jako naše sbory, jako jednotlivci. 
Včera (4. 3. 2021) zemřel katolický 
kněz František Lízna. V jednom z 
rozhovorů řekl: „...já vám jsem 

například rád, že mě komunisti 
zavírali, protože kdyby to nedělali, 
nežil bych tak svobodně, jak celý svůj 
život žiju.“     
   Myslím, že poukázal na jeden křes-
ťanský svébytný životní postoj, který 
bychom neměli ztratit ani my, a 
naopak o něm svědčit. Žádná situ-
ace nás nezbavuje svobody Božích 
dětí. Právě toto uvědomění a naše 
pokusy ji žít, ukazují naší roli ve 
společnosti. Zahnáni domů (nikoliv 
komunisty, či jinými silami) jsme 
zváni okusit tuhle podivuhodnou 
svobodu, svědčit o ní a z ní tvořit 
naši společenskou svobodu. Aby to 
tak bylo, musíme si přiznat, že 
tvůrci této svobody nejsou naše síly, 
ale teprve síly Boží. Když se stane 
ten zázrak, že je pocítíme, pak se 
děje vůle Boží. A když se nám zdá, 
že zázrak nenastává, i tak se ta Boží 
vůle děje.  
   Je snadné upadnout do pocitu, že 
tento čas je zmarněný, že nám ho 
nikdo nevrátí. Čas nám skutečně 
nikdo nevrátí. Přesto ale můžeme 
právě toto období pojmout i jako čas 
tu Boží vůli hledat a třeba nám při 
tom dojde, že jsme v silách Božích. 
A pak, až zas bude čas osvědčovat 
naše síly, budeme s nimi umět 
nakládat svobodně.  
   Modleme se společně za trpící, za 
nemocné, ošetřující, pozůstalé, za 
církve, blízké i vzdálené, za výz-
namné i nevýznamné slovy: neuvoď 
nás v pokušení, ale zbav nás od 
zlého. Bude-li tohle náš základ, 
žádný čas nebude zbytečný. Bude 
naplněný svobodou Božích dětí. 
Zde vidím naše místo, svědeckou 
roli této podivuhodné Boží nabídky.  

Matěj Opočenský 
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