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Pastorální konference 

* Pastorální konference pro-

běhne v úterý 10. prosince od 9.00 
hod. v Libni (U Pošty 6). Na 
programu bude mj. pobožnost 
R. Mazura a rozhovor o slavení 
Vánoc, který svými příspěvky od-
startují D. Balcar, P. Jandečková, 
O. Kolář a J. Malý.   

Ze sborů a církve 

* Výnos seniorátní adventní sbírky 

je letos určen na podporu práce 

seniorátních farářů Karla Müllera 

a Jakuba Malého. Jako Pastoral 
Brothers společně natáčejí videa 
s misijním přesahem. Pečují o kře-
sťanskou práci s mládeží. Perso-
nálně i administrativně podporují 
práci ve sborech i ve společenství 
seniorátu. I v čase přechodu na 
samofinancování chceme jejich prá-
ci udržet v plném rozsahu a zajistit 
pro ni podmínky srovnatelné s fa-
rářskou prací ve sborech. Za všech-
ny příspěvky srdečně děkujeme. 

* Slavnostní uvedení Olgy Mráz-

kové do funkce farářky ve sboru 

Žižkov II (Čajkovského 10) se koná 
v neděli 1. prosince od 14.30 hod.  

* Vyšší odborná škola a střední 
odborná škola Evang. akademie 
(Hrusická 7, Praha 4) pořádá Den 

otevřených dveří v pondělí 2. pro-

since od 14.00 do 18.00 hod. Studij-

ní čtyřleté maturitní obory: Peda-

gogické lyceum a Sociální činnost se 

zaměřením na vychovatelství. Kom-

binované tříleté studium: VOŠ – 

obor Sociální práce. 

* Vinohradský sbor (Korunní 60) 

srdečně zve na Adventní trh 

v neděli 8. prosince od 11 do 15.30 
hod. Budete si moci pořídit 
zajímavé drobné dárky, jejichž 
koupí podpoříte chráněné dílny. 

* Ordinace (slavnostní uvedení do 

funkce) Pavla Hanycha za výpo-

mocného kazatele proběhne v ne-
děli 8. prosince od 15.00 hod. ve 
strašnickém sboru (Kralická 4). 

* Přehled vánočních bohoslužeb 

ve sborech seniorátu se brzy objeví 
na seniorátním webu: 
http://prazsky-seniorat.evangnet.cz 

* Seniorátní výbor Pražského se-

niorátu vydává výzvu k podávání 

žádostí o podporu tzv. mikro-

projektů pro rok 2020. Výzva by-

la rozeslána do sborů a je spolu 

s formulářem žádosti a pravidly 

grantové soutěže vystavena na 

webu seniorátu a rovněž na adrese: 

http://mikroprojekty-ps.sweb.cz  

   Žádosti podávejte seniorátnímu 

výboru do 31. ledna. Zároveň při-

pomínáme příjemcům seniorátních 

grantů v tomto roce jejich záva-

zek podat závěrečnou zprávu 

a vyúčtování do konce února. 

Případné dotazy směřujte na: 

mikroprojekty-ps@seznam.cz 

Mládež 

* Divadelní festival Svatí blázni 

proběhne v sobotu 14. prosince od 
14.00 hod. v nuselském sboru.  

Z ekumény 

* Ekologická sekce České kře-
sťanské akademie zve na úterý 10. 
prosince od 17.30 h do kláštera 
Emauzy (Vyšehradská 49) na 

adventní besídku s bilancí práce 

sekce a výhledem, s neformálním 

popovídáním a pohoštěním. 

Biblická úvaha 

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je 

velmi dobré.  (Genesis 1, 31) 

 
V příběhu stvoření čteme opakova-
ně, celkem sedmkrát, že Bůh je se 
svým dílem spokojen, že je označuje 
jako dobré. Toto konstatování je 
nosnou linií všech následujících 
biblických knih. Jde o důvěru v to, 
že Boží stvoření je dobré, a že je 
dobré i všechno Boží další působení 
v běhu dějin i lidských životů. Nově 
to zdůraznilo evangelium, které 
přinesl Pán Ježíš, totiž že Bůh nás 
má rád jako své děti, pečuje o nás 
a má největší radost z toho, když 
vidí čistotu našich srdcí a naši 
vzájemnou pospolitost a lásku.  
   Začíná Advent, kdy se chystáme na 
připomínku narození Pána Ježíše. 
Adventem také začíná církevní rok, 
a tak bilancujeme a plánujeme. 
A mnozí s ohledem na současnost 
propadáme skepsi. Snadno se nám 
vytrácí skutečnost, že i poslední 
slova má náš Pán. Kolikrát jsme 
přece již zažili, že to, co se nám 
nezdálo, se jeho mocí, bez našeho 
přičinění, změnilo k lepšímu. Zapo-
mínáme i na lidové mudrosloví, že 
„všechno zlé je k něčemu dobré“. 
Všimli jste si, že to úsloví svou 
jednosměrnou formulací opravdu 
postihuje působení Boží vůle, tedy 
zázračné obraty k lepšímu? 
   Začíná nám Advent. A tak s nadějí 
vyhlížejme to, co přijíti má, co přijde 
a možná již nepozorovaně přichází. 

Jan Mašek  
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