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Pastorální konference 

* Pastorální konference pro-

běhne v úterý 8. října od 9.00 hod. 
na pravé galerii salvátorského 
kostela. Budeme se věnovat 
tématu „Co lidé očekávají od 
sboru?“ Po příspěvcích J. Pechara, 
T. Cejpa, E. Šormové a M. Sabó 
bude následovat práce ve 
skupinách, debata a oběd.  

Ze seniorátu 

* Slavnostní uvedení Kateřiny 

Frühbauerové do funkce bene-

šovské farářky proběhne na 
bohoslužbách v neděli 6. října od 
15.00 hod. Ve stejný den jsme zváni 
rovněž do Strměch, kde bude do 
funkce faráře tamějšího sboru uve-

den Petr Turecký, bývalý farář 

v Soběhrdech (od 14:30 hod.), a do 

Jimramova na instalaci Elen 

Plzákové, bývalé jarovské farářky 

(od 14:30 hod.). 

Mládež 

* O víkendu 4. - 6. října probíhá 

v Novém Městě na Moravě Sjezd 

(nejen) evangelické mládeže: 

 www.sjezd2019.cz 

* V neděli 20. října od 16.00 hod. 
proběhne v kostele u Martina ve zdi 
volba nového odboru mládeže 

Pražského seniorátu. Faráře pro-
síme o vytipování a oslovení vhod-
ných kandidátů. Mládežníci jsou 
zváni kandidovat i volit! 

* Podrobnější informace najdete 

na webových stránkách  
http://prazska-mladez.evangnet.cz/ 
či na facebookové stránce „Pražská 
evangelická mládež“. 

* Český Tensingový Festival 2019, 

kreativní festival pro mladé, 
proběhne od 26. do 30. října v 
Praze. Podrobnosti zde:  
http://festival.tensing.cz/ 

Z církve a ekumény 

*Ekologická sekce České křes-
ťanské akademie zve k účasti na 

ekumenické bohoslužbě vděč-

nosti za stvoření, která proběhne 

v úterý 8. října od 18.00 hod. 
v kostele evangelického sboru 
u Klimenta (Klimentská ul.). Na 
bohoslužby naváže (asi od 19.00 
hod.) beseda s Jakubem Kaš-
parem, náměstkem ředitele Kr-
konošského národního parku: 

Klima se mění. A co my s tím? 

* V neděli 3. listopadu od 15:00 
hod. se v kostele Martina ve Zdi 

uskuteční slavnostní bohoslužby 

s ordinací (= uvedením do farář-

ského služby) Kristýny Kupfové, 
Michaela Pfanna a Aleše Rosic-
kého. 

* Mediální oddělení naší církve 

připravilo speciální webové strán-

ky „30 svobodných let“ ke kulaté-

mu výročí sametové revoluce. 

Najdete na nich popis událostí 

podzimu 1989 na různých místech, 

jak je zaznamenali evangeličtí 

pamětníci, dokumenty z tehdejšího 

synodu, který právě v Praze tehdy 

probíhal, videa k tématu svobody: 

http://30svobodnychlet.cz/ 

K zamyšlení 

Semper reformanda 

Na konci října budeme v některých 
sborech slavit Den reformace. 

U nás ho slaví především luteráni, 
obvykle 31. října na výročí 
uveřejnění 95 tezí Martinem 
Lutherem v roce 1517. Švýcarští 
reformovaní tento svátek slaví první 
neděli v listopadu. Nikoho nepře-
kvapí, že jako veřejný, resp. státní 
svátek je Den reformace slaven 
v některých německých spolkových 
zemích, ale zaujalo mne, že tento 
status má i ve Slovinsku a v Chile.  
Zkrácené heslo „semper refor-
manda“ znamená, že církev má být 
stále obnovovaná. To je výzva, která 
v první řadě neukazuje do minulosti 
a ke slavení památky slavného dne, 
kdy to takříkajíc „začalo“, ale na 
program Církve Kristovy (i té naší) 
do budoucnosti.  
Právě dnešní doba přináší stále nové 
výzvy ke změnám a k obnově. Do 
některých změn se nám nechce, ale 
minulost se už nevrátí. Neměl bych 
zjednodušovat, ale epocha nesvo-
body církve byla do značné míry 
vystřídána epochou společenské 
lhostejnosti. Představy o perspekti-
vách církve ve svobodné společ-
nosti, které jsme měli před třiceti 
lety, se v mnoha směrech hodně liší 
od nynější reality. Napsat, že naše 
církev, resp. mnohé naše sbory jsou 
v krizi, je banalita. Navíc jsou 
oblasti, ve kterých skutečnost nao-
pak překonala moje očekávání před 
třiceti lety, např. práce Diakonie 
ČCE. Ale jako sbory i jako církev 
čelíme někdy a někde situacím, 
které jsme si ani neuměli představit.  
Díky Pánu Bohu však církev není 
lidské dílo. Pán církve přichází a ří-
ká i nám: „Hle, všechno činím nové“ 
(Zjevení 21,5)    

Daniel Heller 
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