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 Pastorální konference 
* Pastorální konference 
proběhne v kobyliském sboru 
v úterý 10. ledna od 9:00 hod. 
Na programu bude kázání 
Dalibora Antalíka a rozhovor se 
Štěpánem Brodským na téma 
„ČCE a její Diakonie“. 

Ze sborů, seniorátu a církve 
* Pokojný protestní pochod 
Berlín - Aleppo, jehož cílem je 
podpořit oběti syrské válečné 
tragédie a požadovat mírové 
řešení konfliktu, projde Prahou 
15. a 16. ledna. Farář M. Vymětal 
nás zve jako jednotlivce i sbory, 
abychom pochod podpořili, 
např. uvařením polévky 15. ledna 
nebo umožněním přespání 
v našich sborech v noci z 16. na 
17. ledna. Zájemci se hlaste 
přímo u M. Vymětala: 
Mikulas.Vymetal@seznam.cz 
* V úterý 24. ledna od 19:30 hod. 
proběhne v rámci Farářského 
kurzu kulturní večer v Husově 
domě (Jungmannova 9) otevře-
ný široké veřejnosti. V rámci 
večera zazní hebrejské písně 
a písně v jidiš v podání skupiny 
Augenblick. Vstupné: důchodci 
a studenti 50 Kč, ostatní 100 Kč. 
Na celý kurz či jednotlivé 
přednášky se mohou přihlašovat 
i nefaráři/řky:  
http://spek.evangnet.cz/fkurs2017 

* Dejvický sbor (Zikmunda 
Wintra 15) srdečně zve na bene-
fiční koncert T. Najbrta pro 

Cestu domů, který proběhne 
v neděli 29. ledna od 15:00 hod. 
* V lednové sborové zásilce 
z ústředí církve byl stručně 
představen vznikající strate-
gický plán ČCE. Jednotliví 
presbyteři/rky i celá staršovstva 
mohou do konce února ovlivnit 
jeho tvorbu odpověďmi na 
související dotazy. 
* Grantová výzva „Mikropro-
jekty Pražského seniorátu 
2017“ a formulář žádosti jsou 
spolu s pravidly vystaveny na 
webu Pražského seniorátu 
(v sekci "Hospodaření"). Případ-
né dotazy směřujte na adresu 
grantové komise: 
 mikroprojekty-ps@seznam.cz. 
* FS ČCE Hvozdnice hledá 
pracovníka/ici pro pilotní 
diakonický projekt zaměřený 
na podporu propouštěných 
vězňů. Výše úvazku je 0,2. 
Podrobný inzerát na seniorát-
ním webu: 
 http://prazsky-seniorat.evangnet.cz 

* Tříletý teologický kurz pro 
laiky „Základy evangelické 
teologie“ začne na konci ledna. 
V případě zájmu se ještě lze 
přihlásit na adrese seniorátu: 
prazsky-seniorat@evangnet.cz 

Mládež 
* V pátek 13. ledna proběhne 
v KC Zahrada od 19:00 hod. 
tradiční ples "Báječnej bál", 
tentokrát s názvem „Hoří má 
panenko - báječná tancovačka“. 

Těšit se můžete na moderátory 
Elišku Zvolánkovou a Davida 
Pfanna, kapelu Gradace, krásná 
předtančení i výuku tance. 
Samozřejmě dojde i na losování 
o ceny.  Výtěžek z něj bude jako 
vždy věnován na jednu ze sbírek 
Diakonie ČCE - tentokrát na 
bezdrátový signalizační systém 
pro lidi s handicapem. Lístky je 
možné koupit v předprodeji za 
170 Kč u členů SOMu, nebo si je 
můžete zarezervovat zde:  
http://1url.cz/9tqRw 
Více informací o plese najdete na 
stránkách  mládeže: 
www.prazska-mladez.evangnet.cz 

Studium 
* 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. 
* Pro zájemce o studium pořádá 
Evangelická teologická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze den 
otevřených dveří, a to 16. ledna. 

K povzbuzení 
Biblický citát k povzbuzení na 
přelomu roků: „Já jsem Alfa 
i Omega, počátek i konec. Tomu, 
kdo žízní, dám napít zadarmo 
z pramene vody živé.“  

(Zjevení 21,6) 
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