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Hledejme v těžké situaci lásku, na-

ději, víru; přejme je sobě, svým 

blízkým a milým, i lidem za hra-
nicemi rodin a sborů. 

     A především se modleme za: ne-

mocné, umírající, ty, kterým zemřel 
blízký člověk, pracovníky ve zdra-
votnictví, Diakonii, Charitě, sociál-
ních službách, ty, kdo o nemocné 
pečují doma, pracovníky církví, 
kteří šíří naději evangelia do míst, 
kde naděje chybí, ty, kdo povzbuzují 
sebe i ostatní vzdor šířící se nemoci, 
žáky, studenty, jejich rodiče, učitele, 
své rodiny, své blízké a přátele, 
i sami za sebe, trpící v uprchlických 
táborech... 
   To vše v naději, že Kristus zvítězil 
nad smrtí. A proto – ať žijeme či 
umíráme – ani zlá nemoc nezruší 
jeho vztah k nám... 

(z dopisu synodní rady sborům) 

Pastorální konference 

* I listopadová pastorální konfe-

rence proběhne on-line formou 

v úterý 10. listopadu od 9:00 hod. 
Na programu budou obvyklé 
záležitosti a především diskuze na 
téma „Farář na hraně služby sboru 
a společné služby světu,“ kterou 
otevře Martin Sabo. Internetovou 
adresu potřebnou k připojení ob-
vyklí účastníci včas obdrží, v pří-
padě potřeby nebo zájmu je mož-
no o ni rovněž požádat R. Mazura. 

Z církve 

* Na tomto odkaze naleznete 
přehledný rozcestník k nejrůz-

nějším aktivitám a databázím 

z celé naší Českobratrské církve 
evangelické, zvláště vhodných v ny-
nějších koronavirových časech.  

* O případném odložení konventu 

na náhradní lednový termín, které 

je aktuálně čím dál pravděpo-
dobnější, rozhodne jeho předsed-
nictvo 4. listopadu.  

*  Seniorátní výbor prosí staršov-
stva, aby ve svých sborech i letos 

naplánovala seniorátní adventní 

sbírku. Bude-li konvent odložen, 

o jejím účelu rozhodne operativně 
seniorátní výbor. 

Z ekumény 

* Armáda spásy hledá vhodného 

kandidáta na klíčovou pozici finan-

čního ředitele, který bude mít od-

povědnost za celkové finanční 
řízení Armády spásy v České re-
publice a na Slovensku ve všech 
jejích subjektech.  Podrobné infor-
mace jsou k dispozici zde: 
https://1url.cz/XzIor 

Mládež 

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

Pražská evangelická mládež. 

Brzy tam bude např. k dispozici 
databáze mládeží, které se aktuálně 
scházejí on-line formou nebo prog-
ram on-line seniorátních dní mlá-
deže o víkendu 20. – 22. listopadu. 

Biblická úvaha 

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice 

Páně, staň se mi podle tvého slova.“ 

(Lukáš 1,38) 
 
Ježíšova matka Marie to vůbec 
neměla lehké. Již od početí svého 
prvorozeného se dozvídala, že její 
dítě bude výjimečné, i když zprvu 

nechápala, co to znamená. Jak 
Písmo opakovaně dosvědčuje, 
všechny ty náznaky uchovávala 
v paměti a přemýšlela o nich. S ra-
dostným očekáváním? S obavami? 
To nevíme. A nakonec byla svěd-
kem Ježíšova ukřižování a vzkří-
šení.  
   Přesto, že zprvu Ježíšovu poslání 
nerozuměla, nebudeme daleko od 
pravdy, když ji označíme za jeho 
první učednici. Její důvěru v jeho 
moc dokazuje příběh z Káně 
Galilejské hned z počátku Ježíšova 
veřejného vystoupení. A zřejmě 
k víře v Ježíšovo slovo vedla i své 
mladší syny.  O Ježíšově rodině se 
v evangeliích moc nemluví: dobře je 
známo hlavně vyprávění o tom, že 
za ním jednou přišli a Ježíš na to 
pověděl: „Kdo je má matka a kdo 
jsou moji bratři?“ (Mt 12,48). 
Tenhle příběh působí dojmem, že 
Ježíšova rodina stála mimo jeho 
působení a že šlo o jednorázovou, 
možná dokonce nevítanou ná-
vštěvu. Jenže, Janovo evangelium 
nám říká, že Marie a Ježíšovi bratři 
jej doprovázeli spolu s učedníky        
(J 2,12; Sk 1,14). Zdá se tedy, že 
Ježíšova rodina, jakkoliv se o tom 
moc nemluví, patřila mezi jeho 
první následovníky, a že to je 
i Mariinou zásluhou. 
   Marie nám tak je nejen příkladem 
pokory, lásky a neochvějné důvěry 
v Boží řízení, ale také následování 
Ježíše a víry v něj. Zasluhuje naši 
úctu a na tom nic nemění ani 
skutečnost, co vše jí lidská před-
stavivost připisuje, jak se její kult 
v minulosti vyvíjel a jak na mnohé 
evangelíky působil. 

Jan Mašek 
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