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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
tentokrát koná ve Strašnicích 
(Kralická 1001/4), a to v úterý 
12. prosince od 9:00 hod. 
Tématem setkání bude konfir-
mace. Kázání přednese David 
Balcar, tématický rozhovor po-
vedeme s Petrem Gallusem. 

Ze sborů a církve 
* Konvent proběhl v sobotu 11. 
listopadu za účasti více než 80 
delegátů v dobré atmosféře. 
I rozdílné názory byly pre-
zentovány věcně a s ochotou 
porozumět druhým. Farářem 
mládeže byl zvolen na tři roky 
Karel Müller. 

* Právě probíhající seniorátní 
adventní sbírka je určena pro 
oživení pražské Milíčovy kaple, 
jak o ně usiluje pražský ochra-
novský sbor. Děkujeme za každý 
příspěvek.  

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve na 
úterý 12. prosince od 17:00 hod. 
do kláštera Emauzy (Vyše-
hradská 49) na adventní besíd-
ku s bilancí práce sekce, nefor-
málním popovídáním, promítá-
ním fotografií z cest a před-
vánočním pohoštěním. 

* Souhrný přehled svátečních 
bohoslužeb ve sborech senio-
rátu bude brzy k dohledání na 
seniorátním webu:   
http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/ 

* Diakonická akademie nabízí 
nejen svým zaměstnancům 
kurzy celoživotního vzdě-
lávání zaměřené na práci 
v sociálních službách: 
https://vzdelavani.diakonie.cz/ 

* Z brněnské organizace CENAP 
přišla nabídka kurzu „Ne-
plodnost, příčiny, řešení“ pro 
ty, kterým se nedaří otěhotnět. 
Kurz je nabízen průběžně v pra-
covních dnech i o sobotách: 
https://www.cenap.cz/neplodno
st-priciny-reseni 

Mládež 
* Divadelní festival Svatí 
blázni se koná v sobotu 9. 
prosince od 13:00 hod. v divadle 
Mana (Moskevská 34). 

* Deskohraní evangelické 
mládeže proběhne v neděli 17. 
prosince od 13:30 hod. ve sboru 
u Klimenta (Klimentská 18). 

K zamyšlení 
Desátek? 
Vstupujeme do začátku nového 
církevního roku. Máme za 
sebou desetinu období, ve 
kterém skončí přísun peněz od 
státu. Finanční zajištění církve – 
zdroje, salár – zůstává aktuál-
ním tématem. Úvahy o církevní 
dani nebo daňových asignacích 
padly rozhodnutím o odluce. 
Odluka asi uzavřela cestu 
k prvorepublikovému modelu, 
kdy finančně samostatné sbory 
mohly spoléhat na spolupráci 

s úřady. Na jedné straně tu je 
důraz na větší solidaritu, při 
které by snad dokonce bylo 
možno snížit doporučenou výši 
saláru podle sociální situace 
„salárníka“. Na druhé straně stále 
zaznívají hlasy volající po 
zavedení desátku. O tom sice 
čteme v Písmu, ale víme spíš 
mlhavě z historické beletrie. 
Zkusme si o něm něco říci, byť 
nejspíš bez konkrétního závěru.  
   V Písmu se o něm výslovně 
mluví v Mojžíšových knihách (Lv 
27,30-34; Dt 14,22-29). Zde jde 
o naturální desátek – dobře 
definovaný podíl na úrodě a do-
bytku. Výraz toho, že to vše do-
stáváme od Pána Boha.  
   Přenesení do dneška na dese-
tinu příjmu však pokulhává, a to 
ze dvou důvodů. Především 
neplatí pověra, že deset salárníků 
takto složí plat faráře: mzdové 
náklady dnes jsou zhruba 
dvojnásobkem čisté mzdy. A pak 
tu je mylný pohled na praxi 
minulých století. Tzv. desátek 
neměl nic společného s dese-
tinou příjmu ani s konkrétními 
členy sborů (farností). I když byl 
převážně naturální, šlo o pevně 
stanovené povinné dávky z jed-
notlivých usedlostí či živností, 
bez vazby na skutečné výsledky. 
Lidé bez vlastních živností (za-
městnanci) žádný desátek nepla-
tili. 

Jan Mašek 
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