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list op ad 20 18
Pastorální konference
* Běžná pastorální konference se
v listopadu výjimečně nebude konat. Faráři a farářky jsou v obvyklém termínu (13. listopadu od
9.30 do 12.30 hod.) zváni na sympozium ke 100. výročí vzniku
Českobratrské církve evangelické konané na Evangelické teologické fakultě UK.
Ze sborů a seniorátu

hod. (Dr. Z. Wintra 15/746) a nové
hornopočernické farářky Alžběty
Hanychové v neděli 2. prosince od
15.00 hod. ve vypůjčené modlitebně Církve bratrské (Ve Žlíbku
168/8).
Z ekumény
* „Česká příroda: Divoká, krásná
a ohrožená“ je téma besedy
Ekologické sekce České křesťanské
akademie, na níž fotografka Denisa
Mikešová prostřednictvím svých
fotografií přiblíží živočichy a rostliny České republiky tak, abychom
je mohli lépe chránit. Beseda se
bude konat v úterý 13. listopadu od
17.30 hod. v přízemí pražského
kláštera Emauzy (Vyšehradská
49). Upřímně zvou pořadatelé.

* Konvent - výroční setkání zástupců všech sborů našeho pražského
seniorátu – proběhne v sobotu 10.
listopadu od 9.00 hod. v kapli libeňského sboru (U Pošty 6). Na
programu bude např. volba dvou farářů do seniorátního výboru nebo
jednání o zvýšených povinných odBiblická úvaha
vodech pro všechny sbory.
* V kladenském obchodním domě
Central (P. Bezruče 3388; druhé
patro) bude náš tamější evangelický sbor prezentovat výstavu
a jiné zajímavosti o církvi. Rovněž
tam bude prodávat výrobky z Diakonie a jiných neziskovek. Akce probíhá po celý listopad, vždy mezi 9.00
a 19.00 hod.
* „Neznámá toleranční modlitebna v Truhlářské ulici 8 v Praze“ –
téma, na které v dejvickém sboru
(Dr. Z. Wintra 15/746) ve čtvrtek
29. listopadu od 19.00 hod.
promluví Jan Mašek.
* Instalace nového nuselského
faráře Dana Páleníka proběhne v
neděli 18. listopadu od 15.00 hod.
(Žateckých 1169/11), nové druhé
dejvické farářky Magdalény Trgalové v neděli 25. listopadu od 15.00

„Pasiž beránky mé...“
(Jan 21,15)
Zabýval jsem se tenhle týden opět
textem ze závěru evangelia podle
Jana, kde Ježíš mj. pověřuje Petra
pastýřskou službou. Vzal jsem si
přitom na pomoc román Heinricha
Bölla Biliár o půl desáté, v němž
tahle evangelijní pasáž hraje klíčovou roli. Zatímco v evangeliu se
otázka „Miluješ mne víc než tito?“
odehrává tak trochu ve vzduchoprázdnu, v románu dilema, zda se
jako pastýř postavit za bezbranného beránka, řeší jedna
z hlavních postav tváří v tvář
šikaně, kterou na beránkovi
provádějí spolužáci inspirovaní
nacistickým násilnictvím. H. Böll
tu případně vystihl, že postoje
inspirované evangeliem budeme

muset vždycky zaujmout uprostřed
konkrétní reality tohoto světa.
Kristovo „pasiž beránky mé“ učí
vnímat se solidaritou a soucitem lidi
bez zastání. Čím dál větší problém je
ovšem domluvit se, kteří to jsou.
Chceme-li odhalit, čím beránky
ohrožuje naše doba, nepomůže nám
pouhé poučení z minulosti, protože
současné ohrožení přichází často
z úplně jiného kouta než v době
třeba i nedávné. V tom spočívá lest
dějin, které se ovšem nevyhneme,
utečeme-li se do církevní soběstřednosti.
Přeji nám tedy, abychom z nesnadných dilemat naší doby
neutíkali, nenechali si namluvit, že
soucit, který překračuje hranice
zaběhaných či vnucovaných škatulek je pouhá naivita. Nevzhlíželi
k autoritám, které nahánějí strach,
neposlouchali vlastní předsudky ani
cizí lhaní, ani se moc neutápěli
v starostech o církev. Koneckonců,
církev, která moc nepečuje o sebe,
ale staví se po bok různě naháněným a bitým beránkům, ta si
nejen může být jistá, že ji ocení její
Pastýř, ale po čase si (aspoň u někoho) získá renomé i v této časnosti.
Renomé rozhodně křesťanštější, než
apoštolé a pastýři, kteří vytrubují do
církve a světa nesnášenlivost a zastrašování.
Tomáš Trusina
(autor, nynější farář salvátorského
sboru, končí v těchto týdnech po 12
letech svou práci v seniorátním výboru Pražského seniorátu ČCE –
pozn. red.)
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