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Pastorální konference 

* Výletní pastorální konference 

proběhne v úterý 11. června od 
10.00 hod. ve sboru ve Zruči nad 
Sázavou (Zahradní 189). Na pro-
gramu budou mj. bohoslužby, 
(povedou M. Opočenský a D. Bal-
car), rozhovor o zručském sboru, 
procházka po okolí nebo společný 
oběd v místní restauraci.  

Ze sborů a seniorátu 

* Klimentský sbor zve na Večer 
s hostem, který se uskuteční ve čtvr-
tek 6. června od 19.00 hodin ve 
sborovém sále v 3. patře (Kliment-

ská 18). Publicista Bohumil Dole-

žal bude mluvit na téma „Přestupní 

stanice od Hitlera ke Stalinovi – 
Třetí československá republika 
1945-48“. 

* V evangelickém Salvátoru (Sal-
vátorská 1) se v pátek 14. června od 
19.00 hod. uskuteční koncert Pěvců 
z Betzingen a pozounového soubo-
ru Würtemberské filharmonie Reu-

tlingen: Romantická hudba. 

* Rekreace seniorů v Chotěboři se 

uskuteční v termínu 15. - 23. června 
s mottem „Pán Bůh je přítomen...“ 
Přihlášky a další informace si lze 
vyžádat u faráře M. Strádala (603 
485 601, jaromir.stradal@atlas.cz). 

* Seniorátní den proběhne v neděli 

15. září ve sboru ve Škvorci. Bude 
zahájen rodinnými bohoslužbami 
pod vedením Lenky Ridzoňové od 
9.30 hod. Následovat budou pro-
cházky po okolí, aktivity pro malé 
i velké, společný oběd a loutkové 
divadlo. Účast je šancí prožít hezký 
den na evangelickém setkání s celou 

rodinou, ale rovněž šancí podpořit 
škvorecké společenství, které obno-
vuje plnokrevný sborový život. 

Z církve 

* Květnové zasedání synodu přijalo 

prohlášení k životnímu prostředí 

a probíhající změně klimatu: 

https://1url.cz/CMDlJ 

   Rovněž rozhodlo o rozlišení 

odvodů farních sborů do 

Personálního fondu na cestě k sa-

mofinancování nejen podle úvazku 
faráře, ale také podle hospodářské 
a personální síly sboru. Také 
navrhlo mírné pozměnění textů 

užívaných v liturgii (modlitba 

Otče náš, Apoštolské vyznání víry) 

nebo přijalo strategický plán pro 

období 2019 - 2030. 

* Slavnostní setkání k třicetinám 

obnovené Diakonie ČCE pro-

běhne ve čtvrtek 20. června od 
15.00 hod. v evangelickém Salvá-
toru (Salvátorská 1). Na programu 
bude hudba, rozhovory, zamyšlení, 
projekce, občerstvení... 

Mládež 

* Debatní večer na téma Sexuální 

práce a její podoby proběhne v Ca-

fé Kampus v pondělí 17. června od 
18.00 hod. Promluví Kristýna 
Karpíšková ze spolku Ulice Plzeň. 

* Podrobnější informace o akcích 

mládeže najdete na stránkách:  
http://prazska-mladez.evangnet.cz/ 
a na Facebookové stránce „Pražská 
evangelická mládež“. 

K zamyšlení 

Noc kostelů trochu jinak 

Ne vždy si všímám detailů, a tak 

jsem teprve letos zaregistrovala, že 
každý ročník Noci kostelů má svůj 
verš. Byla jsem totiž na návštěvě ve 
věznici. Skoro půl hodiny jsem tam 
čekala v hale na začátek koncertu 
a mohla jsem vlastně jen koukat 
dopředu, kde byl plakát Noci koste-
lů. Koukat dozadu na odsouzené 
bylo hloupé, ne že bych se vůbec 
neotočila, ale… A tak jsem si všimla 
světlého písma okolo velkého slova 

NOC: Dáte se do zpěvu jako v tu 

NOC kdy se zasvěcuje svátek. (Iz 

30,29).  
   Moc jsem tomu verši nerozuměla: 
Zasvěcovat svátek? Co to je?  
   Ale napřed něco o Noci kostelů ve 
věznici. Byl to před pár lety nápad 
naší sestry farářky, vězeňské kap-
lanky. A velmi se ujal.  
   Čím se liší Noc ve vězení a v kos-
tele? Hlavně prostředím. A pak, ko-
ná se přes den. A nemůže tam přijít 
nikdo zvenčí. Jen pár pozvaných 
návštěv. Noc pořádají odsouzení 
pro své kolegy za pomoci vycho-
vatelů a dalších. A popř. host zvenčí. 
   Skvělá muzika, dobré písně a pro-
cítěný zpěv. To byl letošní koncert, 
kterým se ve věznici zapojili do Noci 
kostelů. Napřed místní kapela, pak 
Petr Janda s kytarou. Okamžitě na-
vázal s celým sálem kontakt. Pro 
diváky to byl velký zážitek. A ještě 
větší pro zdejší muzikanty. Ti se 
zářícíma očima sledovali práci jeho 
rukou na kytaře. 
    Letošní verš byl nádherně napl-
něn. Zpěvem byla posvěcena slav-
nost Noci kostelů. I všichni účast-
níci. Snad už tomu verši nyní lépe 
rozumím.  

Zdena Skuhrová 

mailto:prazsky-seniorat.evangnet.cz
mailto:prazsky-seniorat@evangnet.cz
mailto:jaromir.stradal@atlas.cz
https://1url.cz/CMDlJ
http://prazska-mladez.evangnet.cz/

