
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
PRAŽSKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ  C ÍRKVE  EVANGELICKÉ  PRAŽSKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ  C ÍRKVE  EVANGELICKÉ  

l e d e n  2 0 0 9l e d e n  2 0 0 9
Pastorální konference
*  se  koná  v  úterý  13.  ledna 
naposledy  na  Smíchově  od  9.00 
hodin. Na programu: Kázání - Jiří 
Ort;  Exegeze  -  hřích,  Mikuláš 
Vymětal;  Téma  -  Potřebuje 
Diakonie  církev?   David  Šourek; 
Vedení:  Ivo  Mareš.  Únorová 
pastorálka  je  plánována  na  10. 
února, (místo bude upřesněno).

Ze Seniorátu
* Výroční sborová shromáždění - 
http://www.evangnet.cz/cce/czr/jvr.htm#OB - 
jako  obvykle  je  třeba  svolat 
nejpozději do konce března, zvolit 
předsedu  shromáždění  z  řad 
přítomných  členů  s  hlasovacím 
právem,  schválit  účetní  uzávěrku 
a  rozpočet  sboru a  kopii  zápisu 
ověřenou  předsedou  staršovstva 
spolu  s  kopiemi  zpráv  a  revizní 
zprávou  poslat  do  14  dnů  na 
seniorát. 
* Báječnej  bál -  tradiční 
evangelický  ples  pro  všechny 
věkové kategorie se letos koná na 
novém  místě  v  kulturním  domě 
Krakov  v  Praze  8  Bohnicích, 
Těšínská 600, a to 16. ledna od 19 
hodin.
* Martin  ve  zdi -  kostel  bude 
v  roce  2009  pravidelně  otevírán 
široké  veřejnosti  pro  tiché 
přemýšlení,  modlitbu  a  případný 
rozhovor  s  přítomným  farářem. 
V lednu-březnu plánujeme každou 
středu od 16 do 18 hodin s českým 
farářem  a  v  neděli  po  ukončení 
německých bohoslužeb do cca 13 
hodin s německým farářem.   

Seniorátní konference a anketa:
* 17.  ledna  ve  sboru  ČCE  na 
Jarově U kněžské louky 9 se bude 

konat  seniorátní  (presbyterní) 
konference.  Začátek  v  10  hodin. 
Program: Uzavřenost a otevřenost 
našich  sborů.  Hostem  je 
psycholožka  Bohumila  Baštecká. 
Prosíme  účastníky,  aby  si 
promysleli  odpovědi  na  následné 
anketní otázky:
1. Jak  myslíte,  že  se  cítí  noví 
hosté  na  evangelických 
bohoslužbách (sevřeně-neutrálně 
- uvolněně..)?
2.  Jak se  máme chovat  k  nově 
příchozím (neobtěžovat - srdečně 
tisknout ruce - nabídnout přihlášku 
do sboru)?
3. Jak vnímáte "klubové" aktivity 
ve  sboru,  jako  jsou  společné 
dovolené,  oslavy  a  výlety 
(bezvýhradně  pozitivně  -  existují 
jistá  úskalí  -  negativně,  neboť 
někteří  členové  sboru  se 
nenápadně ocitají na okraji).
4.  Co  myslíte,  že  je 
nejdůležitější  pro  zdravou 
a  přirozenou  otevřenost  našich 
sborů (a co nám nejvíc schází)?
Odpovědi  můžete přinést s  sebou 
na  konferenci,  uvítáme  ovšem, 
když nám je pošlete předem na e-
mail: seniorat.praha@centrum.cz.

Z církve
* Evangelická teologická fakulta UK pořádá 
ve  středu  14.  ledna  od  19  hodin 
vzpomínkový  večer  k  památce  Jana 
Palacha "Ticho  spěchá  dál..."  Vystoupí 
Bohdan  Mikolášek,  Spirituál  Kvintet 
a promluví Prof. ThDr. Jakub Trojan.

Ze sborů
* Braník - opakovaně zvolen Luděk 
Rejchrt na 1 rok od září 2009 na 10 
let Jaroslav Pechar, dosud farář ve 
Strmilově.

Soběhrdy, sbor a kostel

K úvaze
NAROZENINY         Českobratrská církev 
evangelická  oslavila  již  v listopadu 
své  devadesáté  narozeniny,  které 
vlastně  měla   až  v  prosinci. 
Z pohledu jednotlivce je devadesát 
let  velmi  dlouhá  doba.  V dějinách 
církve  Kristovy  to  ale  není  mnoho 
a u Boha je tisíc let jako jeden den 
(Ž  90,4).  Pro  mnohé  z nás  byla 
narozeninová  setkání  v pátek 
v  Betlémské  kapli,  v sobotu 
u  Salvátora  a  v neděli  ve  sborech 
vzácnou příležitostí uvědomit si, co 
všechno jsme v církvi od Boha i od 
lidí  dostali,  kolik  živé  vody  jsme 
zadarmo načerpali (Zj 21,6), a za co 
všechno  bychom  měli  být  vděčni. 
Právě  ten  pocit  vděčnosti  ve  mně 
přebil  všechno  ostatní.  A  tak  si 
říkám: Jaký dárek dám, dáš, dáme, 
dáte své církvi k narozeninám? 

                                 Daniel Heller
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