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Pastorální konference
* se koná v úterý 12. května od 
9.00  hodin  ve  střešovickém 
sboru.  Kázání:  M.   Zemánková, 
exegetický rozbor pojmů pokoj a 
radost  R.  Mazur.  Střípky  ze 
studijního volna o ordinaci žen v 
ČCE L. Mamulová. Materiály pro 
přicházející synod...
* Červnová  pastorálka  se  bude 
konat 9.6.

Děti, mládež, senioři
* Odpolední karneval pro děti 1-
8  let  v  Radotíně.  Bližší  info: 
seniorat.praha@centrum.cz  
*Seniorátní   tábor  pro  děti se 
bude konat od 16.-22. srpna na 
Hvozdnici.  Hry  v  lese,  sjezd 
Sázavy na raftu,  koně, průchod 
Rudým  mořem,  biblické  téma 
"útěk z Egypta".  Cena 1300 Kč. 
Tábor je vhodný pro děti cca 7-
14 let. Bližší informace:
seniorat.praha@centrum.cz
*  plánovaný  česko-švýcarský 
tábor  3.-12.8.  je  zrušen. 
Alternativa:  Ekologická  brigáda 
9.-16.8.  (eko-stezky,  dětské 
hřiště)v  Dolní  Krupé.  Info  podá 
sen.farář: 731 473 457 
mikulas.vymetal@volny.cz, 
* English camp na Vižnově, 25.7-
1.8.  15+,  800  Kč.  Info:  M. 
Balahura  milan.ua@seznam.cz 
774 620 083
*Otevřená  studentská  mládež 

zve na  diskusní večer 
o  víře  ve  stvoření, 
který  je  v  souladu 
s vědeckými teoriemi. 
Hlavní  řečník  RNDr. 
P. Budil,  PhD.  Středu 

13.5.  od  19.30  v  evangelickém 
kostele u Salvátora
*Dovolená seniorů v Chotěboři 
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. Těšíme se na známé 
i  nové  tváře!  Přihlášky  žádejte 
ve  své farní  kanceláři,  nebo se 
obracejte  na  vedoucí  pobytu 
ses.  farářku  Danu  Rotkovskou 
tel.: 233930823.

Ze sborů                                        
*  Radotín -  17.  5.  Radotínské 
fanfáry:  recitál  Davida Rejchrta 
v  11:30.  31.5.  proběhne 
opakovaná volba L. Mamulové na 
další funkční období.
*  Hvozdnice -  po  tříletém 
období  proběhne  opakovaná 
volba  farářky  V.  Kalusové  na 
dalších 7 let.

Ze seniorátu                                 
* Seniorátní  výbor  zašle  solida-
rizační dopis pražským muslimům 
(v souvislosti  s  prasečí  hlavou na 
plotě  muslimského  střediska 
v Praze - Kyjích).  

Z církve
* Ve čtvrtek  21.5.2009 v 10 hodin 

zahajuje 2. mimořádné zasedání 32. 
synodu ČCE úvodní pobožností Martin 
Prudký. Jednat se bude o navržených 
opatřeních, která vyplynula z revize   a 
auditu hospodaření povšechného sboru. 
V pátek v 8 hodin pokračuje řádné 3. 
zasedání  32.  synodu  volbou  nové 
synodní  rady.  Kromě  pátečního 
odpoledne  jsou  jednání  synodu 
veřejná. Jste zváni!

Úvaha
Malé ohlédnutí
Žijeme  v době  informačních 
technologií  a  prý  dokonce 
v informační  společnosti,  zkratka 
IT  patří  dnes  mezi  ty 
nejpoužívanější.  Kdo  není 
v médiích,  jako  kdyby  nebyl.  A 
přece se k nám některé informace 
nedostanou. Co když jsou to právě 
ty  důležité?  Před  měsícem 
navštívil  Prahu  na  23  hodin 
prezident  USA  Barack  Obama. 
Vzpomínáte  si?  Nadšené  davy  na 
Hradě. Jako kdyby dnes ještě více 
platilo  „Sejde  z  očí,  sejde 
z mysli.“  Někteří  z nás  si  pečlivě 
přečetli nejen projev, ale i různé 
komentáře  a  analýzy.  Ale  dočetli 
jste se někde, že Barack Obama se 
dal  v roce  1988  v chicagské 
„Trinity United Church of  Christ“ 
pokřtít  a  spolu  se  svou  ženou 
Michelle,  která  se  ve  svém 
životopise  označuje  jako 
„Protestant  Christian“, 
v tomto  velkém  sboru 
dvacet  let  pracovali? 
Když  se  dá  někdo 
pokřtít  ve  27  letech, 
obvykle  ví,  co  dělá. 
Daniel Heller 
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