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

d ub en 2021
Pastorální konference
* Pravidelná pastorální konference se v dubnu výjimečně nekoná.
Duchovní jsou namísto ní zváni na
on-line sympozium „Církev na
cestě. Vize a perspektivy pro
putování 21. stoletím“, které
pořádá Katedra praktické teologie
ETF UK v úterý 13. dubna od 9:30
hod.
Pozvánka s programem a odkazem k připojení je k dispozici zde:
https://1url.cz/@sympozium.etf
Z církve a ekumény
* Rozloučení s dobříšským farářem Samuelem Hejzlarem ml.,
který zemřel po krátké těžké nemoci
na Květnou neděli 28. března, bude
možno sledovat na Velikonoční neděli 4. dubna od 15:00 hod. v přímém přenosu na internetu. Odkaz
bude zveřejněn v den konání na
webu: www.e-cirkev.cz
Po uvolnění protipandemických
opatření bude ve spolupráci s rodinou a dobříšským sborem pro seniorát připraveno setkání k společnému rozloučení a poděkování.
* Jarní seniorátní konference se
uskutečnila on-line formou v pátek
26. března a byla věnována přechodu na samofinancování a rozvojovým plánům sborů. Záznamy všech
příspěvků lze stáhnout zde:
https://1url.cz/@jarni_konf
* Představitele sborů prosíme, aby
brzy dovyplnili a potvrdili sborové
výkazy hospodaření za rok 2020,
pokud tak do nynějška neučinili.

chvíle v Getsemane také jsou svědectvím o nesnadném boji s lidskou
* Aktuality o činnosti mládeže
slabostí, kterou znal i Ježíš. Namůžete sledovat na jejím webu
konec ale úplně odevzdal svoji sílu
nebo na jejím profilu na Facebooku
a svoji vůli Bohu a podstoupil to, co
Pražská evangelická mládež.
bylo třeba. A zvítězil.
Stal se tak lanem, co nás poutá
k nebi, k Bohu. A to lano je silné. To
K zamyšlení
ať je naší velikonoční nadějí.
Jsme silní, jak silné je lano,
co k nebi nás poutá Pane Ježíši Kriste,
děkujeme Ti za to, že jsi pro nás
Tento refrén z písně od Jardy Svo- přišel na tuto zemi, za nás jsi trpěl
body mi poslední dobou zní v hla- a pro nás jsi vstal.
vě. Dobře se hodí k téhle době, kdy Děkujeme ti, že Tobě nejsou neleckteré jistoty padly. Kdy nemusí známá naše trápení, naše obavy,
nic znamenat lidská síla, odolnost, starosti, slabost a bolest, že jimi
to, co jsme si mysleli, že pevně dr- nepohrdáš.
žíme v rukou. Může jít ale i o méně Děkujeme Ti, že nám dodáváš sil,
vážné situace - každý z nás zná když je sami nemáme.
chvíle, kdy má pocit, že je „na- Prosíme, pamatuj na ty, kteří se
hoře“, že je dobrý a silný a schopný v těchto dnech nedokážou radovat,
– a pak přijde studená sprcha. protože jsou nemocní, mají obavu
Máme-li za to, že naše síla o své blízké, ztrácejí naději, cítí se na
a hodnota spočívá jen v nás sa- pokraji sil.
mých, může to s námi pěkně Posiluj ty, kdo pečují o jiné. Kéž
„zamávat“.
poznají Tvoji lásku, pomoc, sílu.
Jak je to vlastně ve velikonočním Amen.
příběhu? Ježíš vjíždí do Jeruzaléma
jako král, s palmovými ratolestmi
Jana Šarounová
pod nohama, s provoláváním slávy.
Zdá se, že jeho poslání je úspěšné,
že lidé o něm vědí, věří mu, jsou
osloveni jeho kázáními. O týden
později se k němu nechtějí znát
jeho vlastní učedníci a začíná
Ježíšova cesta utrpení, hanby,
potupy. A dav? Ten „pro změnu teď
křičí: Ukřižuj“, jak zpíváme v jiné
písničce. Je to pád na dno. Pád,
kterému mnozí nerozumějí. Tohle
že je spasitel?
Pro toho, kdo žije ze své síly, by
šlo o totální fiasko, selhání. Temné
Mládež
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