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 Pastorální konference
*  Pastorálka se  v  prosinci  koná 
v obvyklé druhé úterý v měsíci,  čili 
8.  12.  v  9 hodin ve Strašnicích.  Na 
programu: Kázání -  I. Škeříková; Co 
mě  zaujalo  -  J.  Ort;  Zprávy  ze  se-
niorátu  -   R.  Mazur;  Klub  NASDAR 
(NAslouchání,   SDílení  A  Rokování) 
Host: L. Moravetz - Advent, Vánoce, 
Epifanie  -  nové  přístupy  k písním 
v Evangelickém zpěvníku. 

Ze sborů                                                                                     
* Instalace jáhna Ondřeje Pellara na 
Žižkově I se koná 24. ledna ve 14,30.
* Střešovice -  koncert:  vokální  sku-
pina  Polyphonion  zazpívá  skladby 
české  renesance  -  úterý  8.  12. 
v 19, 30. Vstup volný.
*  Vánoční  zpívání  ve  Škvorci - 
vystoupí  Komorní  sbor  CHRISTI 
v sobotu 19. 12. ve 14,00. 

Seniorát, senior a  seniorátní výbor                        
*  Seniorátní  kancelář  přestěhována 
na novou adresu v  libeňském sboru: 
U Pošty 6, 180 00 Praha 8. Telefon  do 
sen. kanceláře na seniora R. Mazura: 
284 823 403. Email do zůstává tentýž: 
seniorat.praha@centrum.cz.  Kontakt 
na s. kurátorku Z. Skuhrovou: 724 205 
971, zdenka.skuhrova@centrum.cz
*  Instalace  seniorátního  výboru 
a  uvedení  do  úřadu  nových  členů 
SOM  (seniorátního  odboru  mládeže) 
se  uskuteční 17.  ledna u Martina  ve 
zdi  od  19,30  během  večerních 
mládežnických bohoslužeb.
*  První  schůze  nového  SV  se  bude 
konat 17. 12. v 18,00 v Libni. 

Z církve,  ekumeny a diakonie 
*  ČCE  má  novou  synodní  radu. 
Zůstávají dva členové - synodní senior 

Joel  Ruml  a  náměstek  synodní 
kurátorky  Pavel  Stolař.  Prvním 
náměstkem  syn.  seniora  je  Daniel 
Ženatý  z  Pardubic  a  druhým 
náměstkem  Pavel  Kašpar  z  Brna. 
Synodní  kurátorkou  se  stala  Lia 
Valková z Českého Brodu a její druhou 
náměstkyní Eva Zadražilová z Moravče.

*  Joel  Ruml  předsedou  Ekumenické 
rady  církví.  26.  listopadu  bylo  na 
valném  shromáždění  ERC  zvoleno 
nové  předsednictvo  (viz  obrázek): 

Daniel  Fajfr  (nový  předseda  Rady 
Církve  bratrské)  -  1.  místopředseda 
ERC, Joel Ruml - předseda ERC, Dušan 
Hejbal (biskup Starokatolické církve) - 
2. místopředseda ERC.
* Aukce na internetu - Diakonie ČCE 
pořádá  aukci  s  názvem  "Pomoc  má 
mnoho  tváří",  která  proběhne  od 
7.  do  14.  prosince  na  největší  inter-
netové aukční síni www.Aukro.cz.
Veškeré info na: www.diakoniecce.cz. 

Úvaha
Jen  dvakrát  trojí  je  pro  křesťanskou 
církev  zcela  zásadní:  Boží  skutky 
stvoření, vykoupení i posvěcení a víra, 
láska  a  naděje  nás,  Ježíšových 
vyznavačů, kteří na ně odpovídáme. 
Toto rozpoznání  klíčových priorit,  jak 
bylo dáno už staré Jednotě bratrské, 
zůstává  jistě  v  platnosti  až  dodnes. 
Když  se  v  těchto  týdnech  ujímám 
(společně  s  dalšími  členy  nového 
seniorátního  výboru)  své  funkce, 
uvědomuji  si,  že  naše  práce  pro 
pražské  a  okolní  evangelické  sbory 
bude  užitečná  jen  tehdy,  pomůže-li 
sdílení  a  šíření  křesťanské víry,  lásky 
a naděje. 
Hlavními ohnisky života církve budou 
vždy farní sbory. Křesťanství je přece 
věcí  zcela  praktickou,  každodenní, 
každotýdenní. Zde mají sbory konající 
své  bohoslužby  a  další  aktivity 
nenahraditelné poslání. 
Seniorátní  výbor  však  bude  chtít  se 
sbory sdílet, koordinovat a posuzovat 
ty aktivity a činnosti, které mají nebo 
mohou být vykonávány společně. I na 
mezisborové  úrovni  přece  mohou 
platit  pokyny  jako  "každému  z  nás  
byla  dána  milost  podle  Kristova  
obdarování",  "jedni druhých břemena  
neste"  nebo "všechno  zkoumejte,  
dobrého se držte..." 
Odvedeme  dobře  svou  práci,  když 
podle  svých  povinností  i  schopností 
podpoříme sbory takovým způsobem, 
aby víra, láska a naděje v nich sdílené 
co nejhojněji přetékaly do světa, který 
nás obklopuje. 

              Roman Mazur

Zpravodaj vydává měsíčně SENIORÁTNÍ VÝBOR PRAŽSKÉHO SENIORÁTU ČCE - http://prazsky-seniorat.evangnet.cz  
Matějovského 14, 153 00 Praha 5; telefon: 257 811 627;  Číslo účtu seniorátu: 1922577329 / 0800; 

e-mail: seniorat.praha@centrum.cz

Dennis Oppenheim, Nástroj na vykořenění zla

mailto:seniorat.praha@centrum.cz

