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Pastorální konference
* se koná v úterý 10. března od 
9.00  hodin  ve  střešovickém 
sboru. Na programu: Kázání - P. 
Pokorný; Exegeze: Spása, J. Ort; 
Téma  Mediace, řešení konfliktů, 
hostem bude D. Rabiňáková 
* Dubnová  pastorálka  se  bude 
konat 9.4. opět ve Střešovicích.

Ze Seniorátu
* Dovolená seniorů v Chotěboři 
se uskuteční letos v termínu od 
12.-21.6. K dispozici budou letos 
obě renovované budovy (!),  čili 
pobyt  bude  velmi  komfortní, 
program  bohatý  a  atmosféra 
tradičně  výborná.  Detailní 
informace v příštím Zpravodaji.
* Večer  s  hostem  v  nuselském 
sboru: 26.  3.  2009 od 19,30 h, 
spisovatel  Jan  Balabán a  bude 
hovořit  a  předčítat  ze  své 
tvorby. 

Ze sborů                                                  
*  Beroun -  SV  uděluje  pokyn 
k volbě D. Ondříčkové na 2 roky, 
volební  shromáždění  povede 
a  kázáním  poslouží  29.3.  sen. 
kurátor Petr Kraus.
* Sbor ve  Hvozdnici získal grant 
s  fondů  EU   na  adaptaci 
sborového  domu  ve  výši  cca 
3 miliony. 
*  Jižní Město:  Smutná zpráva - 
Azylový  dům  byl  v  pondělí  2. 
března definitivně uzavřen.
*  Další  události:  proběhla 
vizitace v  Horních Počernicích, 
byl dán pokyn k opakované volbě 
P.  Pokorného  ve  Střešovicích, 
Braníku nebyl  udělen  dispens 
pro příbuzné ve staršovstvu

Mládež a děti                                     
* Zveme mládežníky na nejbližší 
akce:  12.-15.3.  prodloužený 
víkend  v  Krkonoších,  24.-26.4. 
Senior.  dny  v  Poděbradech,  3.-
12.8. Českošvýcarský tábor. Více 
na: prazska-mladez.evangnet.cz
*  Seniorátní   tábor pro děti se 
bude konat od 16.-22. srpna na 
Hvozdnici.  Hry  v  lese,  sjezd 
Sázavy  na  raftu,  koně,  biblické 
téma "útěk z Egypta". Cena 1300 
Kč.  Tábor  připravují  faráři  V. 
Kalusová, M. Vymětal, P. Špirko. 
Přihlášky a informace na:
seniorat.praha@centrum.cz

Z církve
* Církev po krádeži 10 milionů 
18. 3. v 18 hodin v budově  teologické 
fakulty v Černé u. 9 proběhne přátelský 
rozhovor o současné situaci v církvi. 
Rozhovoru se zúčastní Pavel Klinecký, 
člen synodní rady, dále promluví Štěpán 
Vymětal, vedoucí odboru psychologie 
MV ČR,   Zdeněk  Tuček,  ekonom a 
kurátor sboru ČCE v Brandýse n.L. a 
další. Přijít a vznést dotazy, nápady a 
návrhy můžete i vy.

* Ve dnech 20.-24. 5. se uskuteční 
v  Brémách  Kirchentag,  setkání 
německé evangelické církve s tématem 
"Člověče, kde jsi?" (Gen 3, 9). Ještě jsou 
stále  volná  místa,  doprava  a  pobyt 
zajištěny!  Hlašte  se  co  nejdříve  na 
adrese ERC: Donská 5, 101 00 Praha 10, 
nebo www.ekumenickarada.cz.

* ABAKUK (čáslavská ev. mládež) zve na 
vystoupení  „HAD... Bojíš se, viď?“- 
tématem je tentokrát strach. Těšte se 
na divadlo, vlastní hudbu a filmy: 1.4. v 
19:30 Praha Nusle (Žateckých 1169)

K úvaze
II. Bienále pro Diakonii
 V  dejvickém  sboru  pořádáme 
setkání  diakonie  a  umělců. 
Výtěžek  bude  věnován  na 
diakonické  projekty.  Na  prvním 
bienále před dvěma roky dřelo 20 
dobrovolníků  z  dejvického  sboru. 
Stovky  hodin  tvrdé  práce,  které 
přinesly nečekané ovoce. Přes sto 
vystavených  a  prodaných  výtvar- 
ných  děl,  dobrý  pocit  většiny 
umělců  i  návštěvníků,  výtěžek  z 
prodeje 700.000 Kč (na vybudová-
ní stacionáře  v Praze Stodůlkách). 
   Druhý  ročník  Bienále  pro 
Diakonii proběhne ve dnech 13. 4. 
-  25.4.  2009  tentokrát  se 
zahraniční  účastí.  Přidávají  se 
umělci z Německa a Švédska. Vše 
o bienále se dočtete na:
 www.bienaleprodiakonii.cz. 

Tématem  2.  bienále  je 
žalm 139, 11: „I noc kolem mne se 
stane světlem.“ Líbilo se nám, že 
je to verš  o  naději.  Tak jako po 
noci přichází den, tak i v životě, 
po  smutku  přichází  radost,  po 
temnotě  slunce  a  v  síle  této 
naděje  přece  člověk  může  projít 
nocí nezlomen. Až později jsme si 
uvědomili,  že  námi  zvolený  verš 
má  v  celém kontextu  žalmu 139 
poněkud  jiný  obsah.  Je  to  verš 
o naději, ale o naději hlubší, než 
jsme si zprvu mysleli. Ta naděje, 
o níž zpívá žalmista, je založena 
v  tom,  že  se  Hospodinu  člověk 
nikdy  a  v  ničem neztratí.  Neboť 
pro  Hospodina  je  noc  jako  den, 
rovně mu svítí tma i světlo. V tom 
všem  je  se  mnou,  a  proto  se 
nebojím zlého. Neztratím se mu. 

Petr Hudec
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