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Pastorální konference
* Zářijová pastorální konference se 
bude  konat  8.9.  v  9,00 ve 
Strašnicích, Kralická 4, Praha 10. Na 
programu:  seznámení   s  ročním 
plánem  pastorálek  -  vedení  mají 
Anna Šourková, Pavel Klinecký a Jiří 
Ort;  kázání  Pavel  Klinecký,  host: 
(překvapení). 

Říjnová pastorálka se bude opět ve 
Strašnicích v úterý 13.10.

Ze sborů                                                     
*  Hořovice  -  16.8.  byla  zvolena 
farářkou  sboru  na  období  1  roku 
počínaje  dnem  1.9.  v  době 
mateřské  dovolené  sestry  farářky 
Drahomíry  Havlíčkové-Duškové 
sestra farářka Anna Šourková.
* Hvozdnice – sestra farářka Vendula 
Kalusová  byla  vyhlášena  "Ženou 
regionu 2009"  za Středočeský kraj.
* Braník –   v neděli 11.10. bude ve 
14.30  instalován  nový  farář  bratr 
Jaroslav Pechar.
* Žižkov I – volba nového kazatele 
se uskuteční v neděli 6.9. Jediným 
kandidátem  je  bratr  jáhen  Ondřej 
Pellar.
* Sedlec-Prčice -  Po  více  než 
čtyřiceti  letech  bez  kazatele  bude 
sbor  v  neděli  6.9.  volit  vlastní 
kazatelku.  Kandidátkou  je 
absolventka letošního vikariátu sestra 
Pavla Jandečková.
*  Střešovice  -  6.9.  bude  ve  sboru 
jako  druhá  farářka  na  půl  úvazku 
volena sestra Lenka Ridzoňová.
*  Jarov –  má  nové  telefonní  číslo 
sboru: 284 682 533. 

Seniorát   a  seniorátní výbor                  
* Seniorátní  výbor  (SV)  pracuje  na 
koncepci  seniorátního  fondu 
solidarity, který by v rámci seniorátu 
umožňoval  finančně  podporovat 
existenci a rozvoj menších sborů.
* SV  dále  připravuje  podmínky  pro 
činnost  seniorátního  pastoračního 
pracovníka, jehož hlavní náplní bude 
primárně péče  o důchodce.
* Příští  a  současně  předposlední 
schůze  stávajícího  SV se  koná 
tentokrát  jako  výjezdní  v  Dole 
u Libčic nad Vltavou dne 15. 9. 
* Konvent Pražského seniorátu ČCE se 
bude konat v sobotu 7. listopadu ve 
Strašnicích.  Prosíme  staršovstva, 
která neposlala návrhy na seniora/ku 
a další členy seniorátního výboru, aby 
tak učinila do nejbližší schůze SV, to 
je  15.9.09.  Pamatujte  také  na 
přípravu  synodu  a  své  návrhy, 
abychom  je  na  konventu  mohli 
projednat. LýM

Děti /  mládež
* Rozloučení s prázdninami proběhne 
v pátek odpoledne 11. září vodáckým 
sjezdem Vltavy v Praze a piknikem 
u  řeky.  Bližší  informace  a  přihlášky 
(počet lodí a pádel) u sen. farářů M. 
Vymětala a P. Špirka:
 mikulas.vymetal@seznam.cz) (seniorat.praha@centrum.cz)

Z církve a diakonie
*  o.p.s.  Jeden  svět,  zabývající  se 
"férovým obchodem",  čili  fair  trade, 
zve na své 15. narozeniny. 

Prezentace  v  rámci  stánků  Diakonie 

ČCE je ve čtvrtek 17.9. na jarmarku 
sv.  Ludmily  na  Náměstí  Míru  (11.30 
a 14 hod), 19.9. hry pro děti v parku 
u Vinohradské vodárny (14-17 hodin), 
v neděli 20.9. v 11.30 "bio oběd" ve 
FS  ČCE  na  Vinohradech,  tamtéž 
v 15.30 setkání se středisky Diakonie.
* Středisko  diakonie  Dobroduš  hledá 
dobrovolníky  pro  práci  s  duševně 
nemocnými. Vstupní výcvik zaměřený 
na psycho-sociální  dovednosti  začíná 
již v září. Bližší informace o projektu 
na  www.dobrodus.cz  t:  602142075; 
dobrodus@diakoniecce.cz.

Úvaha
   I  letos se někteří lidé, i  z našich 
blízkých,  nevrátí  po  prázdninách  do 
kostelních lavic. Možná si řeknete, to 
je  život,  nezbývá  než  se  s  tím 
vyrovnat.  Je  to  tak,  sama  jsem  se 
koncem jednoho dávného léta musela 
vyrovnávat  s  bolestí,  kterou  smrt 
vyvolává. A přece myslím, že bychom 
v našich sborech mohli něco hojivého 
na tuto bolest mít. 
   Nechci  říci,  že  máme  zkoušet 
nějaké  křesťanské  utišující 
prostředky,  se  kterými  budeme 
obcházet ty, kterých se bolest nejvíc 
týká.  Mám  na  mysli  se  pokoušet 
proměňovat  atmosféru  sborového 
společenství tak, aby jeden o druhém 
víc  věděl,  abychom  při  nedělním 
kostelním  kafi  nemlátili  prázdnou 
slámu, ale "zajížděli na hlubinu". Týká 
se  to  jak  rozhovorů  o  kázání,  tak 
hledání  pravdivosti  v  našem  životě, 
vděčnosti a důvěry.
   Abych  řekla  pravdu,  právě  ta 
důvěra  mi  poslední  dobou  víc  a  víc 
v  životě  sborů  schází.  Nejde 
o  důvěřivost,  se  kterou  "naletím" 
dalšímu  bezdomovci.  Jde  mi 
o vědomou hlubokou důvěru, která se 
nebojí  počítat  i  se  ztrátou,  a  snad 
právě proto vytváří prostor pro novou 
naději.                         Lýdie Mamulová
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