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Pastorální konference
*  se koná  v úterý 10.  února od 
9.00 hodin ve střešovickém sboru. 
Na  programu:  Kázání  -  Miroslav 
Erdinger;  Exegeze  -  hřích  v  NZ, 
Petr Špirko; Téma -  Co nabízí a co 
od církve čeká YMCA? Miki Erdinger; 
*  Březnová pastorálka bude  10. ve 
Střešovicích.

Ze Seniorátu
* Seniorka Lýdie Mamulová čerpá 
od  1.února  do  30.dubna  2009 
studijní volno. Ve sboru zastupuje 
br. farář Petr Špirko a v seniorátě 
konsenior  Petr  Hudec.  Se  svými 
žádostmi se prosíme obracejte na 
ně.  Seniorátní  kancelář  v  Praze 
Radotíně,  Matějovského  14   je 
v  provozu  bez  omezení.  Zásilky 
posílejte nadále jen tam a na sen. 
email:  seniorat.praha@centrum.cz 
* Výroční shromáždění - zápisy (+ 
seznam členů s hlasovacím právem 
+  presenční  listina  +  kopie  zpráv 
+ kopie revizní zprávy do 14 dnů 
zašlete na seniorát. 
* Výkazy hospodaření s rozpočtem 
a  evidenční  dotazníky  posílejte 
do 5.3.2009 na seniorát. 
*  Na své schůzi  jednal  seniorátní 
výbor o záležitostech ve sborech: 
Beroun, Jižní  Město,  Střešovice, 
Kliment,  Dobříš,  Horní  Počernice; 
hovořil  s  Deborou  a  Jonatanem 
Hudcovými  a  doporučil  je 
k  vikariátu;  zabýval  se  reakcí  a 
připomínkami účastníků seniorátní 
konference na Jarově;  připravoval 
zpracování  výročních  zpráv  z 
jednotlivých  sborů;  zabýval  se 
vizitacemi  ve  sborech  a  určil 
jejich  pořadí;  vedl  rozhovor  o 
rekreaci  důchodců  v  Chotěboři; 
hovořil o potřebě pastorační práce 
se  staršími  lidmi,  vdovami  po 

farářích  a  dalšími  staršími 
pracovníky  církve  na  úrovni 
seniorátu;  
* Nejbližší  schůze  SV  jsou  17.2.; 
17.3.; 21.4.2009

Seniorátní konference a anketa:
* Odpovědi, které jsme ze sborů 
dostali  na  naše  na  anketní 
otázky:
1.Jak myslíte, že se cítí noví hosté na 
evangelických bohoslužbách?
Odpovědi:  převažuje  názor,  že 
spíše sevřeně, uvolněně se mohou 
cítit extrovertní osobnosti.
2.Jak se chovat k nově příchozím?
Odpovědi:  přátelsky  podat  ruku 
a nenásilně pozvat na čaj.
3.Jak  vnímáte  "klubové"  aktivity  ve 
sboru,  jako  jsou  společné  dovolené, 
oslavy a výlety?
Odpovědi: v zásadě je to pozitivní, 
byť by akce neměly být omezeny 
na stále stejnou partu.
4.Co myslíte, že je nejdůležitější pro 
zdravou  a  přirozenou  otevřenost 
našich sborů?
Výběr  odpovědí:  sebekritický 
pohled,  srdečné  a  upřímné 
chování,  nebát  se  spontánní 
otevřenosti

Ze sborů                                              
* Beroun - 25.ledna konali členové 
SV  ve  sboru  vizitaci.  Rozhovor  se 
soustředil  na  budoucnost  sboru, 
protože  končí  volební  období 
farářce sboru Dagmar Ondříčkové.
*  Vršovice -  25.  ledna  přijal 
náměstek  seniorky  Tomáš  Trusina 
slib nového staršovstva. 

Z církve
*Ústředí církve se stalo obětí podvodníka 
Vladimíra Prokopa, který ve funkci hlavního 
ekonoma okradl církev o 10.000.000 Kč. Po 
pachateli  nyní pátrá Policie ČR.

*  Ve  dnech  20.-24.  5.  se  uskuteční 
v Brémách Kirchentag, setkání německé 
evangelické církve s tématem "Člověče, 
kde jsi?" (Gen 3, 9). Je rezervováno více 
než 100 míst pro české křesťany.  Přihlášky 
získáte na adrese ERC: Donská 5, 101 00 
Praha 10, nebo na www.ekumenickarada.cz.
  
K úvaze
Vetřel se mezi nás podvodník
V  lednu  jsme  se  při  seniorátní 
konferenci  setkali  s  tématem 
otevřenosti  a  uzavřenosti  našich 
sborů.  Vznikl  mezi  námi  zajímavý 
rozhovor.  Jedni  měli  za  to,  že jsme 
otevřeni málo, druzí se domnívali, že 
jsme otevřeni dostatečně.
Nyní, když z našeho společného účtu 
zmizelo 10 miliónů, se zdá, že ti druzí 
měli  pravdu.  Kdyby  byl  na  místě 
vedoucího  ekonoma  byl  někdo 
z  „nás“,  něco  podobného  by  se 
nestalo. Možná to je pravda. 
Určitě  by  bylo  fajn,  kdyby  se  našel 
evangelík,  který  by  byl  zdatný 
ekonom  a  současně  byl  ochoten 
pracovat  za  skromných  podmínek. 
Máme v ČCE takové lidi? Považujeme 
práci na synodní radě za smysluplnou 
a  potřebnou?  To  jsou  dvě  otázky, 
které  spolu  úzce  souvisejí.   Někteří 
totiž  mají  dojem,  že  je  škoda  těch 
schopných  na  obyčejnou  práci 
v církvi. Ale už dost stesků.
Ano, naletěli jsme a naletíme nejspíš 
znovu,  patří  to  do  rejstříku věřícího 
člověka.  Když  za  mnou  přichází 
bezdomovci a vypráví mi své příběhy, 
už naletím málokdy, a přece se mi to 
stává znovu a znovu. Pomáhá mi, že 
s touto skutečností předem počítám, 
a pak se podle toho chovám. Třeba, 
jak  mi  kdysi  dávno  poradil  jeden 
bohoslovec:  Když  chceš  dát  někomu 
malý  finanční  příspěvek,  nesmíš  mít 
v peněžence velké bankovky. 

Lydie Mamulová
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