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Pastorální konference 

* Pastorální konference 

proběhne v úterý 10. dubna od 
9:00 hod. v Braníku (Modřanská 
118; stanice MHD „Přístaviště“). 
Hostem bude slovenský evange-
lický teolog Ondrej Prostredník. 

Ze sborů 

* V posledních týdnech jsme se 
rozloučili s třemi důležitými farář-

skými osobnostmi našeho senio-

rátu i celé církve – s Jiřím Otterem 
(17. února ve Strašnicích), Danie-
lem Henychem (9. března v Dej-
vicích), Alfrédem Kocábem (22. 
března u Salvátora). Všem třem 
bylo dáno přinášet ovoce moudrého 
a radostného života z evangelia až 
do vysokého věku. Jsme za ně Pánu 
Bohu velmi vděčni. 

* Kladenský sbor (gen. Klapálka 
1394/37) zve na setkání s řádovou 

sestrou Klárou Marií (Blankou 

Stráníkovou) o terénní práci na 
pomoc ženám v prostituci: 
Obchodování s lidmi a novodobé 
otroctví. Koná se v pondělí 9. dubna 
18:00 hod. 

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve k účasti na 
ekumenické bohoslužbě ke Dni 

Země, která bude v úterý 10. dubna 

od 18:00 v pražském kostele 
Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova 
mostu). Kázáním poslouží Pavel 
Hošek z Evangelické teologické 
fakulty UK, zpěvem pěvecký sbor 
Gabriel. 

* Klimentský sbor zve na Večer 
s hostem, který bude ve čtvrtek 26. 
dubna od 19:00 hod. ve sborovém 

sále v Klimentské 18 (3. patro). 
Hostem bude historička Marta 

Holečková, která bude mluvit na 

téma „Jak být svobodný v době ne-
svobody - několik příkladů ze sou-
dobých církevních dějin.“ 

* Nabídka z Dobříše: Zájemcům 
o aktivní členství ve sboru ČCE 
v Dobříši nabízíme k dlouho-
dobému pronájmu vilku v klidné 

části centra Dobříše (byt 5+1 se 

zahradou), rodina s dětmi vítána. 
Bližší informace u Samuela 
Hejzlara, tel: 603 578 108. 

* Všechny seniory srdečně zveme 

na rekreaci v Chotěboři, která 

proběhne od 9. do 17. června 
s tématem „V tvé síle, Pane Bože 
můj...“ Podrobnější informace 
a přihlášky žádejte ve svých 
sborech. 

Mládež 

* Další setkání cyklu „Pane, nauč 

nás modlit se“ nejen pro mládež 

proběhne ve středu 11. dubna od 
18:00 hod. v strašnickém sboru 
(Kralická 1001/4). 

* Jarní dny mládeže, společná 

akce mládeže pražského a libe-
reckého seniorátu, se konají od 20. 
do 22. dubna v České Lípě. Na 
programu bude téma: Pouhou 
vírou? Bližší informace např. zde: 
http://prazska-mladez.evangnet.cz 
nebo na facebookové stránce 
Pražská evangelická mládež. 

Reakce 

 „Milý bratře Tomáši Trusino“… 

Asi  by mě dost překvapilo, kdyby 
mí katoličtí kamarádi uveřejnili v 

katolickém tisku dopis, ve kterém 
žalují našemu synodnímu seniorovi 
třeba na někoho z našeho 
seniorátního výboru. Připadalo by 
mi to dost nepatřičné. 
   Je velmi snadné označit někoho 
vstřícným ke krajní pravici a k na-
cionalismu. Je ovšem neméně 
snadné označit někoho za extrémní 
levici a internacionalistu. Snadné to 
je, ale k ničemu. Nevede se žádný 
rozhovor, názory se nezkorigují, 
příkopy se jen prohloubí. 
   Pevně věřím a doufám, že pod 
milostí je levice i pravice, církevní 
funkcionář, nevěřící i heretik a do-
konce i ti, kteří se sami pokládají za 
soudce.  

Pavel Zoubek 
(reakce na úvahu Tomáše Trusiny 
z březnového čísla zpravodaje) 

Modlitba 

Nejsme už více svoji, jsme tví.  
Postav nás, kam chceš,  

spoj nás, s kým chceš.  
Buď Pánem v naší radosti  

i v bolesti a v utrpení.  
Buď Pánem naší práce pro tebe  

i našeho odpočinku.  
Buď Pánem v našem ponížení  

i povýšení pro tebe.  
Buď Pánem naší chudoby  

i našeho bohatství.  
Buď Pánem našeho života  

i našeho umírání a smrti.  
Svobodně a z celého srdce dáváme  

vše naše tobě k dispozici, 
 obnovujeme smlouvu svého křtu  

a přidáváme k tomu  
své radostné: Amen.  

 
(Modlitba z velikonoční liturgie ob-
novy  křestních vyznání) 
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