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Pastorální konference 

* Pravidelná pastorální konfe-

rence se uskuteční v úterý 11. 

května od 9:00 hod. Úvodní po-
božnost povede kobyliská vikářka 
Anna Pokorná. Hostem setkání 
bude analytik a jarovský presbyter 
Petr Štulc. I on bude požádán 
o srovnání své profesní branže 
a církevního prostředí: Co se může 
církev naučit z komerčního pro-
středí, čím naopak může být inspi-
rací? 

    O formě setkání (naživo? on-

line) bude operativně rozhodnuto 
v pondělí 10. května dopoledne. 
Podle aktuálního stavu opatření 
a předpovědi počasí se v tuto chvíli 
(4. května) jeví jako možné setkání 
na zahradě smíchovského sboru. 
Prosíme však zainteresované, aby 
v pondělí 10. května sledovali své 
e-mailové schránky. 

 

Z církve a ekumény 

* Kobyliský sbor vyhlásil sbírku pro 

rodiny zvláště postižené korona-

virovou krizí, a to (nejen) z jejich 

společenství. Připojit se můžete zde:  
https://1url.cz/@kobylisy_z_nesnaze 

* Záznam debaty, kterou pořádal 
Spolek evangelických kazatelů 

s kandidáty do synodní rady, která 

vede naši církev a má být zvolena na 
šestileté období v druhé polovině 
května, je ke shlédnutí zde:  
https://1url.cz/@spek_inventura_2 

* Žádosti o příspěvky ze senio-

rátního solidárního fondu na od-

vody do Personálního fondu za 
první pololetí roku 2021 mohou 

představitelé sborů podávat do 
pondělí 17. května na e-mailovou 
adresu seniorátu nebo seniora. 
Podrobnosti zde:  
https://1url.cz/@ssf 

* Ekologická sekce České křesťan-

ské akademie zve na ekumenickou 

bohoslužbu za krajinu v sobotu 

22. května od 16:00 hod. na 
zahradě nad Sedleckými skalami. 
Kázáním poslouží Miloš Hejzlar, 
kazatel sboru CB v Benátkách nad 
Jizerou. Po bohoslužbě cca od 
16:45 hod. následuje beseda na 
téma "Kdo vládne naší přírodě?" 
s hydrobiologem a ekologem 
Davidem Pithartem. Souřadnice 
místa konání akce: 50°08'22.1"N 
14°23'32.4"E. Místo je dosažitelné 
ze zastávek MHD v Praze-
Suchdole nebo po poměrně 
prudkém výstupu od železniční 
zastávky Praha-Sedlec, případně 
od přívozu v Praze-Sedlci. 

 

Mládež 

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

Pražská evangelická mládež.  

 

 

 

 

 

 

 

 

K zamyšlení 

Svatodušní svátky 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého 
pošle Otec ve jménu mém, ten vás 
naučí všemu a připomene vám 
všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám 
zanechávám, svůj pokoj vám dávám; 
ne jako dává svět, já vám dávám. Ať 
se vaše srdce nechvěje a neděsí! 

(Jan 14,26-27) 
 
Slova, která Ježíš pověděl učed-
níkům o svém odchodu. Nebudou 
odkázáni sami na sebe, ponecháni 
napospas svým pochybnostem 
a strachu, co s nimi, co se společen-
stvím učedníků bude. Před nejisto-
tou neochrání zamčené dveře, 
naději nedodá úpěnlivý pohled 
vzhůru a touha zůstat stranou života 
v rozjímání. Pro křesťana toto není 
cesta. Otec jim i nám posílá 
Přímluvce. A tam kam přichází, 
začnou se dít věci, vše je v pohybu, 
pěkný průvan. Bezduchost, nepokoj 
z obav a starostí mizí.  Ne zmatek 
a neklid, ale pokoj. Srdce se ne-
chvěje a neděsí. I v naše časy, dnes, 
k nám přichází dobré od Boha skrze 
Ducha svatého.  Neděle 23. května 
je nedělí Svatodušní, svátkem proti 
zapomnění.  

 
Pavel Kalus, 27. 4. 2021 
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