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

zá ř í 2 019
Žižkov II se od 1. listopadu stane se název Open Space. Více inforOlga Mrázková. Ve společenství mací je zde: www.sjezd2019.cz
* Pastorální konference proPražská mládež nás na sjezdu opět
seniorátu je srdečně vítáme.
běhne v úterý 10. září od 9.00 hod.
ráda občerství v „pražské kavárně“
v salvátorském sboru. Na prog- * Administraci jarovského sboru
s fairtrade kávou.
ramu budou bohoslužby s večeří převzala druhá střešovická farářka
Páně a diskuse se Zvonkem Šor- Lenka Ridzoňová, která by se za * V neděli 20. října od 16.00 hod.
mem, který se od ledna 2020 stane rok měla stát z administrátorky ta- proběhne v kostele u Martina ve zdi
celocírkevním kazatelem pro mější regulérní farářkou. Škvo- volba nového odboru mládeže
duchovenskou službu, „farářem recký sbor nově administruje Pavel Pražského seniorátu. Faráře profarářů“. Bude zajištěn i oběd.
Kalus, soběhrdský sbor Michal síme o vytipování a oslovení vhodNa „pastorálky“ - pravidelné Šourek a sbor ve Zruči nad Sáza- ných kandidátů. Mládežníci jsou
zváni kandidovat i volit!
kazatelské porady - jsou srdečně vou Matěj Opočenský.
zváni i duchovní v důchodu, kap* Salvátorský sbor (Salvátorská * Podrobnější informace najdete
lani a učitelé teologie.
1045/1) zve na další řadu var- na webových stránkách
Seniorátní den
hanních podvečerů, které budou http://prazska-mladez.evangnet.cz/
či na facebookové stránce „Pražská
* Seniorátní den proběhne v neděli probíhat vždy první středu v měsíci evangelická mládež“.
15. září ve sboru ve Škvorci. od 18.30 hod. Na zahajovacím
koncertu letošního cyklu vystoupí Z církve a ekumény
Program:
ve středu 4. září zpěvačka Heide9.30 rodinné bohoslužby
marie Röttig a varhaník Josef Kru- * Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na
(vede Lenka Ridzoňová)
šina.
ekumenické bohoslužbě vděč10.30 drobné občerstvení
* Obdobně zvou salvátorští na řadu nosti za stvoření, která proběhne
11.30 procházka
setkání s hosty, zvanou Ekklésia. v úterý 8. října od 18.00 hod.
(zámek, okolí Škvorce)
Ve středu 28. září ji od 18.30 hod. v kostele evangelického sboru u Kli13.00 oběd
otevře Lucie Salačová s tématem menta (Klimentská ul.). Kázat bude
14.15 Kolotoč pohádek
Přechodná pěstounská péče. Více Milan Horák z Obce křesťanů. Na
(divadlo V. Marčíka ml.)
informací naleznete na webu bohoslužby naváže (asi od 19.00
15.15 společné zpívání
sboru: http://kostelusalvatora.cz hod.) beseda s Jakubem Kašparem,
(ze zpěvníku Svítá)
v sekci Koncerty a Přednášky.
náměstkem ředitele Krkonošského
Účast je příležitostí prožít hezký den
* Klimentský sbor zve na Večer národního parku, na téma Klima se
na evangelickém setkání s celou
s hostem, který proběhne ve čtvrtek mění. A co my s tím?
rodinou, ale rovněž šancí podpořit
26. září od 19.00 hod. ve sborovém
K zamyšlení
škvorecké společenství, které obnosále ve třetím patře v Klimentské
vuje plnokrevný sborový život.
18. Emeritní kazatelka ČCE Věra Z krátkého komiksu o výchově dětí:
Je možno se zúčastnit jen části Hájková bude mluvit na téma Život „Když se ohlédnou zpátky, nejspíš si
nebudou pamatovat, co jste řekli
setkání. Vstupné dobrovolné.
tibetských utečenců v Indii.
nebo kde jste to tehdy byli.
Ze seniorátu
Mládež
Možná si nebudou pamatovat žádné
* Novou farářkou benešovského * O víkendu 4. - 6. října se bude detaily.
sboru se od 1. září stala Kateřina konat Sjezd (nejen) evangelické Ale budou si pamatovat, že jste byli
Frühbauerová, prozatím na polo- mládeže. Tentokrát proběhne s nimi a to je to, na čem záleží nejviční úvazek. Novou farářkou sboru v Novém městě na Moravě a pone- víc.“
Pastorální konference
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