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Pastorální konference
* Pastorálka  se  v  listopadu  koná 
10.11.  v  9,00, ve  Strašnicích, 
Kralická 4, Praha 10. Na programu: 
Kázání  -  Roman  Mazur,  "Co  mě 
zaujalo" - Irena Škeříková, zprávy ze 
seniorátu,  klub  NASDAR  a  host  - 
Jindřich  Halama  s  programem  "90 
uplynulých  a  90  budoucích  let 
Evangelické teologické fakulty UK". 
Prosincová pastorálka se bude opět 
konat  ve  Strašnicích  od  9  hodin, 
v úterý 8. 12. 2009.

Listopadové instalace                              
* Střešovice   
Lenka Ridzoňová, 8.11. 
* Sedlec-Prčice 
Pavla Jandečková 15.11.
* Hořovice: Anna Šourková, 22.11. 

Seniorát, sbory, církev                            
*  sborové  dny  na  Žižkově  II.  -28.-
29.11.Hostem  bude  Tomáš  Pavelka. 
Program:  sobota  od  16.00  koncert 
gospelové  skupiny  Rainbow  Gospel, 
17.30  pohoštění,  18.00  přednáška 
o Janu Kalvínovi. Neděle 29.11.: 9.30 
bohoslužby  s  vysluhováním  VP  + 
beseda s hostem o jeho životě a práci
* INITIATIVE - Setkání křesťanských 
podnikatelů -  koná  se  ve  sboru  na 
Vinohradech dne 14. 11. od 9 hodin. 
Témata:  zkušenosti  českých 
podnikatelů  v  zahraničí,  správa  akc. 
společností,  změny  v  daňovém 
systému
. * Hrdý Budžes -  s -Bárou Hrzánovou 
v  hl.  roli.  Představení  se  koná 
21.11.2009  v 19,  00  v  Žižkovském 
divadle  Járy  Cimrmana,  Štítného  5, 
Praha 3.
Výtěžek představení půjde na nadaci 
pro  popálené  děti  Bolí  to.   Vstupné 
700 Kč.  Vstupenky na tel: 606902866.

Z konventu
* Na třetím zasedání 53. konventu se 
uskutečnila  volba  nového  seniorát- 
ního  výboru.  Novým  pražským 

seniorem byl zvolen Roman Mazur, 
farář v Libni,  seniorátní  kurátorkou 
Zdena  Skuhrová z  Hvozdnice  (na 

obrázku). 
Dalšími členy SV jsou z 
řad  laiků:Daniel 
Heller-  1.  náměstek, 
Dalibor  Titěra  -  2. 
náměstek. Náhradníci: 

Michael Erdinger, Jan Mašek.   
Z řad farářů: Petr Firbas - 1. náměs-
tek,  2.  náměstkem  zůstává  Tomáš 
Trusina.  Noví  náhradníci:  Ester 
Čašková, Pavel Pokorný.  
*  Dále  byly  schváleny  následující 
návrhy:
-  vytvoření  sen.  fondu solidarity na 
podporu finančně slabších sborů
-  Návrh  na  synod,  aby  byl  sboru 
v  Sedlci-Prčici udělen status podpo- 
rovaného místa na období 4 let.
-  Návrh  na  synod,  aby  byla 
prodloužena  slabým  sborům  možná 
podpora z max. 4 let na max. 10 let.
-  návrh  na  synod,  aby  se  změnily 
sborové statistické dotazníky.
-  Konvent neschválil návrh na změnu 
CZ ohledně odvolacího zřízení v ČCE.
* Byli nově zvoleni poslanci seniorátní 
Jeroným. jednoty a pastýřské rady.
*  Konvent dále uložil  předsednictvu, 
aby byly  zápisy z konventu zasílány 
do sboru do 1 měsíce. Všechny další 
detaily budou tedy brzy k dispozici.
(obrázek: L. Mamulová a R. Mazur)

Úvaha
Chvála otázek
Pokud  něco  známe,  pokud  o  něčem 
něco málo víme, je to proto, že jsme 
se  ptali.  Za  vzdělání,  poučení 
a celkový rozhled vděčíme otázkám, 
které jsme si před tím položili, nebo 
které se nám samy postavily do cesty. 

Věda nedělá nic jiného, než že klade 
otázky a pokouší se o odpověď. Ptát 
se,  tázat  se,  to  patří  k člověku 
neoddělitelně.  Neptat  se  je  příznak 
primitivismu.
I cesta víry je plná otázek. Víra bez 
otázek  a  bez  hledání  odpovědí  je 
vírou  zkamenělou  a  neživotnou. 
A nebojme se otázek: jako ve vědě, 
tak  i  ve  víře  není  otázek 
„nepřípustných“,  „zakázaných“.  Na 
žádnou  otázku  nesmíme  dítěti 
odpovědět:  na  to  se  neptej,  to  je 
zakázáno, zvláště  tehdy ne, chceme-
li  se  odpovědi  vyhnout,  protože  ji 
nemáme hned po  ruce.  Povzbuzující 
je, že ani na otázky našich dětí ani na 
otázky  našeho  neklidného  srdce 
nejsme sami, můžeme se vždy obrátit 
k církvi, k jejím učitelům a pastýřům, 
k jejich  poučenosti,  zkušenosti 
a trpělivosti. 
Jsou nicméně otázky, na které s celou 
svou učeností  a theologií  nestačíme. 
Pak nechť jsou naší útěchou slova ap, 
Pavla, že naše poznání je jen částeč-
né, ale že jednou poznáme plně.
Sám na sobě a na své cestě za vírou 
mohu vyznat, jak se v průběhu života 
mění  okruh  otázek,  i  to,  s jakou 
naléhavostí  a  vnitřní  intenzitou  je 
prožíváme.  Mohlo  by  se  zdát,  že 
s přibývajícími  léty,  bude  přibývat 
odpovědí  a  otázek  ubývat.  Ono  jich 
však  příliš  neubývá  a  občas  ještě 
nějaká přibude. Co se však mění, je 
přístup  k těmto  otázkám;  díky  Pánu 
nás opustí  pocit,  že je to div že ne 
neštěstí,  když  hned  nemáme 
plnohodnotné,  rozum  i  srdce 
uspokojující  odpovědi.  Jsou  otázky, 
které nás přestanou trápit ne proto, 
že bychom našli dokonalou odpověď, 
ale  proto,  že  jsme  pochopili,  že 
konečnou odpověď smíme a můžeme 
přenechat  Bohu.  Až  tady,  v této 
osvobozující  po-koře  před 
Hospodinem, začíná  opravdová  mou-
drost. A za tu prosme. Petr Kraus
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