ZPRAVODAJ
P R A Ž S K É H O S E N I O R Á T U Č E S K O B R AT R S K É C Í R K V E E VA N G E L I C K É

č er ve n 201 8
Pastorální konference
* Výletní pastorální konference
proběhne v úterý 12. května od
9:00 hod. v rekonstruované Milíčově kapli v Malešicích. Mimo jiné
na ní poděkujeme Petrovi Firbasovi, Lýdii Mamulové (odcházejí
do důchodu) a Martě Zemánkové
(odchází pracovat do Poděbradského seniorátu), za dlouholetou
práci v jejich sborech i společenství seniorátu. Rovněž se budeme
věnovat tématu rodinných bohoslužeb a společně oslavíme bohoslužby s večeří Páně.
* Seniorátní výbor hledá pracovní
skupinu pro přípravu programů
pastorálek ve školním roce
2018/19. Zájemci se mohou hlásit
u Romana Mazura.
Ze sborů
* Projekt „Přemysl Pitter – člověk
pro 21. století,“ který spojuje
výstavu, projekci a besedu o jeho
životě, proběhne v týdnu od 18. do
23. června (vždy od 13:00 do 19:00
hod.) v synagoze na Palmovce
(Ludmilina 601/4). V jeho rámci
proběhne v pondělí 18. června od
18:00 zahájení výstavy a projekce
dokumentu „Milujte své nepřátele“
a ve čtvrtek 21. června od 18:00 hod.
beseda s historikem Pavlem
Kosatíkem.

příběhů Jana Jesenia a Karla Star- tý a pestrý, celá akce je dotována.
šího ze Žerotína.
Komunikace probíhá v němčině
i v angličtině, náročnější věci jsou
Z církve
tlumočeny do češtiny. Cena pobytu
* Synod Českobratrské církve včetně cesty je 4.000 Kč. Na
evangelické, který se sešel v Lito- poslední tři volná místa se hlaste
myšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, u Sama Hejzlara (603 578 108).
mimo jiné přijal toto prohlášení:
K zamyšlení
„Českobratrská církev evangelická
je spjata se společností, ve které Pomoz mi, můj Pane, abych nežil
žije. Proto nesmíme připustit, aby planě...
někdo o své vlastní vůli například
Evangelický zpěvník 384,1
určoval, co smí herci hrát, nebo na
co se smí diváci dívat, jak se stalo Někdy se dostáváme do situace, kdy
při divadelním představení Naše jsme bezradní, bojíme se, nevíme
násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. jak dál. Pak je na místě volat:
2018. Nejde nám o interpretaci „Pomoz mi…“ A dříve či později
divadelní hry. Odmítáme však, aby přijde úleva, řešení. Už samotné
skupiny spojené s fašismem či volání o pomoc nás zklidní, přesune
neonacismem používaly křesťanské do Boží blízkosti.
hodnoty jako zástěrku pro své Mám ráda text této písně. Ne tak
jednání.
doprovod. Jsem zvědavá, jak bude
V následování Krista se potkávají vypadat v novém zpěvníku …
lidé všech ras a národů, sociálního Píseň nás ovšem provází nejen
a ekonomického postavení. Proto v době tísně. Můžeme být zcela
odmítáme, aby lidé, kteří šíří v pohodě a přitom žít planě.
nenávist a brání svobodě, mluvili Vyhýbat se místům, kde nás Pán
jménem křesťanů.“
chce mít.
Například odpuštění je základní
Mládež
věc. A přitom odpustit je těžké.
* V pondělí 18. června se od 18:00 A o odpuštění prosit také. Jedno bez
hod. v klubu Zázemí uskuteční druhého ale nejde.
panelová diskuze na téma Ze strachu jsme schopni udělat
"Slovo". Hosty budou Martin i ošklivé věci. Strach může být
Fendrych, Jana Hofmanová a Mar- špatný rádce. Když s ním umíme
tin C. Putna.
zacházet (a tady se Boží pomoc
* Mládežníci v konfirmačním věku velice hodí), tak je ovšem strach
(13 – 16 let) jsou srdečně zváni na nezbytný průvodce.
mládežnický letní týden Tripolis Pane, prosíme, odstraň balvany na
v termínu 14. -21. července. Zažijí cestě být tvým člověkem. To si moc
společný týden u Bodamského přejeme. Díky.
Zdena Skuhrová
jezera, a to se švýcarskou a ně-

* Sbor Žižkov I nás srdečně zve na
hudebně literární pásmo „Země
stokrát pokoušená“, které bude
provedeno ve čtvrtek 21. června od
17:00 hod. v Betlémské kapli
(Prokopova ul.). V programu zazní
klasická hudba a ohlasy životních meckou mládeží. Program je boha-
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