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 A T R S K É C Í R K V E E VA N G E L I C K É

březen 2018
Pastorální konference
*
Pastorální
konference
proběhne v úterý 13. března od
9:00 hod. v Braníku (Modřanská 1821/118; stanice MHD
„Přístaviště“). Tématem bude
tentokrát pohřeb. Kázání pronese Jaroslav Pechar, hostem
bude Tabita Landová z katedry
praktické teologie ETF UK.
Ze sborů a církve
* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu
s Marianem Páleníkem, předsedou správní rady Přátel přírody, o dolním Labi a záměrech
stavět na něm jezy. Koná se
v úterý 13. března od 17:30 hod.
v přízemí
kláštera
Emauzy
(Vyšehradská 49).
* Klimentský sbor zve na Večer
s hostem, a to ve čtvrtek 22. března od 19:00 hod. ve sborovém
sále (Klimentská 18, 3. patro).
Hostem bude hlavní psycholog
vězeňské služby ČR Václav
Jiřička, který bude mluvit na
téma Vina a trest očima vězeňského psychologa.
* Jarní seniorátní konference
proběhne v pátek 23. března od
17:00 do 20:00 hod. ve vinohradském sboru (Korunní 60).
Téma „Síla a slabost českého
evangelictví“
otevřou
svými
příspěvky Eva Zadražilová, Josef
Šlerka a host z Římskokatolické
církve (zatím nepotvrzen). Do

následné panelové diskuse se římskokatolické církve a evanbudou moci zapojit všichni gelíci se nemají co k takové inizúčastnění.
ciativě připojovat. Nemyslím si
* Všechny seniory srdečně to. Dopis sám počítá se signatáři
zveme na rekreaci v Chotě- z ekumeny. A především, pražský kardinál je vnímán nemalou
boři, která proběhne od 9. do
17. června s tématem „V tvé síle, částí veřejnosti jako reprezentant
Pane Bože můj...“ Podrobnější názorů všech křesťanů.
informace a přihlášky žádejte ve Jsme v na cestě k Velikonocům.
Přitom bývá dobrým zvykem
svých sborech.
procházet příběhem Ježíšovy
Mládež
velikonoční cesty. Cítíme se
* Další setkání cyklu „Pane, přitom většinou nablízku Ježínauč nás modlit se“ nejen pro šovým zápasům a utrpení, hanmládež
proběhne
v úterý bíme se za nevěru jeho učedníků,
6. března od 19:00 hod. v libeň- přiznáváme tu svou. Po staském sboru (U pošty 1098/6).
letích, co tu církev funguje,
* Setkání Všeliké mládeže se bychom však paletu rolí, v nichž
uskuteční v pondělí 12. března se můžeme nalézat, měli přece
od 18:45 hod. ve vinohradském jen rozšířit. Třeba i o saduceje,
pragmatické konzervativce, z jesboru (Korunní 1440/60).
jichž řad se rekrutovaly veleBiblická úvaha
kněžské kruhy. Právě jim byl
„Milý bratře Františku“…
Ježíš trnem v oku. Projevy
Připojil jsem se s jistým zpož- podobného mocenského konzerděním k dopisu papeži Františ- vativismu se ovšem objevují
kovi, v němž ho skupina kato- i uprostřed církve Kristovy (viz
lických laiků prosí, aby nepro- Dostojevského Velký inkvizitor,
dlužoval mandát pražskému anebo Žalm Kaifášův, Svítá č.
arcibiskupovi Dominiku Duko- 30). Pokud se jim nezačneme
vi (www.odduka2018.cz).
vědomě a nahlas stavět – třebas
Dopis jako zásadní důvody i napříč ekumenou – ocitneme se
uvádí mj. jeho kroky na po- posléze už ne po boku Ježíšovi –
litické scéně - „objetí“ s před- ale v řadách podporovatelů
chozím i současným prezi- zduřelé náboženské instituce,
dentem, antiimigrační postoje kteří pomáhají autentické posela s tím spojenou nekritickou ství Kristova evangelia umlčet.
vstřícnost ke krajní pravici a
Tomáš Trusina
nacionalismu. V debatách přitom zaznělo, že jde o vnitřní věc
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