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Pastorální konference

*  se koná  v úterý 14. dubna 
od 9.00 hodin ve střešovickém 
sboru.  Na  programu:  Kázání: 
V.  Pír;  Exegeze:  Boží  vůle, 
D.Brodská, Téma:  M. Balcar, 
Nové komunikační technologie 
a jejich rizika.
* Květnová pastorálka se bude 
konat 12.5. ve Střešovicích.

Děti, mládež, senioři

* 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  je 
vhodný pro děti cca 7-14 let. 
Bližší informace:
seniorat.praha@centrum.cz

*  3.-12.8.  se  koná  pod 
vedením  sen.f.  pro  mládež 
M. Vymětala  česko-švýcarský 
tábor pro mládež. Více na:
http://prazska-mladez.evangnet.cz

*Dovolená  seniorů  v  Chotě- 
boři se  uskuteční  letos 
v termínu od  12.-21.6., cena 
2.400  Kč, obě  renovované 
budovy  jsou  již  v  provozu. 
Biblické  a  kulturní  programy, 
výlety,  přátelská  atmosféra. 
I  letos  se  těšíme  na  nové 
seniorské  tváře!  Přihlášky 
žádejte ve své farní kanceláři, 
nebo se obracejte na vedoucí 
pobytu  s.  farářku  Danu 
Rotkovskou tel.: 233930823.

Ze sborů                                        

*  Vinohrady -  FS  na 
Vinohradech  pomáhal  ve 
spolupráci  s  Diakonii  ČCE 
dvěma  Rusům  ve  velké  tísni 
(matka  a  syn)  během  jejich 
repatriace  -  poskytl  jim 
krátkodobé přístřeší.  Věc má 
šťastný konec, Rusové jsou již 
doma.  Lze  to  považovat  za 
dobrý  příklad  dalším  sborům 
pro  případnou  další  pomoc 
lidem  v  podobně  kritické 
situaci.
*  Horní  Počernice:  Sbor 
oznamuje,  že  posouvá  trvale 
od  5.4.   začátek  bohoslužeb 
z původních 9,00 na 9,30. 
*  Jižní  Město:  členové  ze 
všech  sborů  jsou  zváni  na 
sederovou  slavnost,  Hod 
beránka,  která  se  koná  na 
Zelený čtvtek 9.4. Rezervace 
předem nutná.  Volejte  f.  M. 
Šourkovi: 739 244 681.
*  Dejvice v  dubnu  probíhá 
bienále pro diakonii s bohatým 
programem.  Např.:13.4.  kon-
cert J. Nohavici, 20.4. autorské 
čtení Z. Susy, 21. 4. vyprávění 
J.  Stránského  a  další  bohatý 
program.  Plný  program  viz: 
www.bienaleprodiakonii.cz 

*  Žižkov  I v  dubnu  nastupuje 
Ch. Lange na 3-měsíční studijní 
volno  a  poté  ukončí  ve  sboru 
své  působení.  Administrace  se 
ujme J. Ort z Vršovic. 

Ze seniorátu                                 
Na podporu střediska  Diakonie 
ČCE  Ratolest  v  Praze  10 
Strašnicích  se  koná  dne  28.4. 
v  19,00  benefiční  koncert 
u Martina ve zdi. S židovskými 
zpěvy vystoupí skupiny RUAH.
* V Praze byl strážníky městské 
policie kvůli malé slovní narážce 
surově  zbit  syn  farářky Evy 
Šormové. Seniorátní výbor podal 
písemný protest řediteli MP.  

Z církve
* Zloděj V. Prokop dopaden!

Policie  ČR  v  Praze 
dopadla     defraudanta 
církevních peněz. Měl 
6,38 mil. Kč v igelito- 
vých  taškách.  Dále 
zajistila movitosti i ne- 
movitost   v  hodnotě 
2.25 mil Kč.
*letos  oslavuje  celý 
reformovaný svět  500 
let od narození Jana 
Kalvína.  Více  na: 
www.calvin09.org

K úvaze
Nová verze modlitby Páně
 Ekumenická rada se usnesla na 
nové  verzi  modlitby  Páně. 
Oproti naší verzi je v ní obměně- 
no jedno zájmeno a jedna před- 
ložka. Synodní rada zatím dává 
opatrně sborům ke zvážení, jak 
s  tím  naloží.  Pro  nás  je  tato 
svoboda o to větší výzvou. Malý 
krok pro člověka, ale velký pro 
církev?!                  Petr Špirko
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