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 ec - s rp en 2019
Pastorální konference

Mládež

K zamyšlení

* První pastorální konference
v novém školním roce proběhne
v úterý 10. září od 9.00 hod.
v salvátorském sboru. Program
bude upřesněn později. Na tyto
pravidelné kazatelské porady jsou
zváni i duchovní v důchodu, kaplani nebo učitelé teologie.

* O prázdninách chystá pražská
evangelická mládež červencový
Puťák. Podrobnější informace
o této i dalších akcích mládeže
najdete na webových stránkách
http://prazska-mladez.evangnet.cz/
či na facebookové stránce „Pražská
evangelická mládež“.

Seniorátní den

Z církve a ekumény

Kostel na kopci? Evangelický sbor
v ústraní jako útočiště před ruchem,
shonem a stresem?
Jistě, je to možnost, která je v určitých chvílích vítaná a osvěžující.
Přál bych nám všem, abychom nějakou chvíli duchovního usebrání
u Božích muk, v lesní kapli, v kostelíku v Herlíkovících nebo kdekoli
uprostřed pouti zažili i letos v létě.
Ale celkově mi evangelium ukazuje spíš opačným směrem: Kostel
mezi domy, kde lidé bydlí! Evangelický sbor jako přirozená součást
čtvrti, mikroregionu, veřejného
prostoru! V sobotu 21. září se budou v Praze opět konat sousedské
slavnosti pod heslem „Zažít město
jinak“. Zkusíme letos vylézt ven
z klimentského kostela a být spolu
se sousedy i hosty na ulici. Možná se
účastníte ve vašich čtvrtích i vy
ostatní. A jestli ne, můžete to
omrknout.
David Balcar

* Seniorátní den proběhne v neděli * Evangelická teologická fakulta
15. září ve sboru ve Škvorci. Univerzity Karlovy otevírá pro
faráře a farářky kvalifikační výcviProgram:
kový kurz v rámci celoživotního
9.30 rodinné bohoslužby
vzdělávání Nemocniční kaplan.
(vede Lenka Ridzoňová)
Bude zahájen 18. října 2019
10.30 drobné občerstvení
v 15.00 hod., zakončen bude
11.30 procházka
v prosinci 2020. Kurz se koná ve
(zámek, okolí Škvorce)
spolupráci s Katolickou teolo13.00 oběd
gickou fakultou a Asociací nemoc14.15 Kolotoč pohádek
ničních kaplanů.
(divadla V. Marčíka ml.)
* Německý vokální soubor
15.15 společné zpívání
Voicemade Ensemble hledá místo
(ze zpěvníku Svítá)
pro koncert v povelikonočním
Účast je příležitostí prožít hezký den týdnu 16. – 19. dubna 2020:
na evangelickém setkání s celou https://voicemade-ensemble.com/
rodinou, ale rovněž šancí podpořit Na repertoáru mají starou
škvorecké společenství, které obno- duchovní i lidovou hudbu, stejně
vuje plnokrevný sborový život.
tak jako známé populární písně
Je možno se zúčastnit jen části posledních let i jejich parodie.
Ukázky jejich zpěvu si lze vyžádat
setkání. Vstupné dobrovolné.
v seniorátní kanceláři.
Ze seniorátu
* Křesťanská akademie mladých
*
Koordinátor
seniorátního
hledá v Praze či v blízkém okolí
projektu „Jídlo pro potřebné“ Lukáš
místnost pro uskladnění hudební
Kalina (724 611 964, L.kalina@
aparatury pro české pop-rockové
email.cz) nabízí za odvoz dvě starší
sbory a kapely Fusion. Mělo by jít
nerezové várnice na pití s kohouto suchý prostor o rozměrech
kem o objemu 20 litrů. Nejsou již
alespoň 5x5 metrů, snadno přívhodné pro transport tekutin, ale
stupný pro dodávku kvůli nakládce
jsou funkční pro použití např. na
a vykládce.
dětském táboře atp.
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