
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
PRAŽSKÉHO SENIORÁTU  ČESKOBRATRSKÉ  CÍRKVE  EVANGELICKÉ  PRAŽSKÉHO SENIORÁTU  ČESKOBRATRSKÉ  CÍRKVE  EVANGELICKÉ  

ř í j e n  2 0 0 9ř í j e n  2 0 0 9
Pastorální konference
* !!!Změna termínu pastorálky!!! 
Pastorální konference v říjnu se 
bude konat 20.10. v 9.00,  opět 
ve Strašnicích, Kralická 4, Praha 
10.  Na  programu:  Kázání  -  Ivo 
Mareš;  "Co mě zaujalo"  -  Pavel 
Klinecký;  zprávy  ze  seniorátu; 
Klub NASDAR a host - nizozemský 
teolog  Nico Ter Linden a autor 
knihy Povídá se ...  s přednáškou 
"Rady  kazatelům"  na  text 
z Marka 5, 21-34. 
Listopadová  pastorálka  se  bude 
konat ve Strašnicích v obvyklém 
termínu  druhé  úterý  v  měsíci, 
tedy 10. listopadu.

Ze sborů  (instalační smršť)             
* Braník - 1.11. ve 14. 30 bude 
instalace  faráře  Jaroslava 
Pechara 
*  Střešovice  -  8.11.  ve  14.30 
instalace  farářky  Lenky 
Ridzoňové 
* Sedlec-Prčice -  15.11.  ve 
14.30  bude  instalace  jáhenky 
Pavly Jandečkové. Jste zváni do 
nejdéle  neobsazeného  sboru 
v  seniorátu.  Připraven  bude 
speciální instalační guláš!
*  Hořovice -  22.11.  ve  14.30 
bude  instalace  farářky  Anny 
Šourkové 
* Hvozdnice -  rekonstrukce 
sborového  areálu  je  téměř 
u konce. Sbor získal krátkodobou 
půjčku od synodní rady  ve  výši 
2.000.000  Kč,  čímž  byla 
vyřešena  otázka  financování 
před  finálním  proplacením 
projektu ze strukturálních fondů 
EU.  Jedná  se  o  velmi  důležitý 
precedens,  který  otevírá 
možnosti  financování  projektů 

ze  strukturálních  fondů  EU 
i dalším sborům!!!
* Radotín - 18. 10. přijme bratr 
Daniel  Heller  slib  nových členů 
staršovstva 
* Vršovice – SV schvaluje žádost 
o  studijní  volno  J.  Orta  od 
1.1.2010 na 3 měsíce. 

Seniorát   a  seniorátní výbor          
*  Podzimní  setkání  kurátorů, 
tentokrát  naposledy  vedené  sen. 
kurátorem  P.  Krausem,  se 
uskuteční  ve  sboru  Žižov  II. 
v  Čajkovského  10  v  sobotu  10. 
října  v  9  hodin.  Na  programu: 
Reflexe  Synodu  2009  -  Pavel 
Prosek,  Duchovní  péče  v 
nemocnici  -  Pavel  Pokorný, 
Repartice  2010  -  Dalibor  Titěra, 
Jednotný  přístup  ke  statistice  - 
Zdena Skuhrová,  a další...   
*  Volební  konvent  Pražského 
seniorátu  ČCE  se  bude  konat 
v  sobotu  7.  listopadu  ve 
Strašnicích od 9.00 hodin. 
*  Poslední  schůze  stávajícího 
SV se  bude  konat  13.  10. 
v Radotíně. 

Z církve a ekumeny
*  Ordinace  nových  kazatelů/lek 
ČCE,  z  nichž  několik  pochází 
z  pražského  seniorátu,  se 
uskuteční  11.  října  ve  14.30  na 
Smíchově.
*  Ekumenická  rada  církví 
vyjádřila znepokojení nad zapojo-
váním vyrovnání státu a církví do 
volební  kampaně,  kde  jsou 
zkreslovány  doposud  nezpochyb- 
ňované historické skutečnosti.
*  Papež při  své  pastorační 
návštěvě vyzval obyvatele ČR, aby 
znovu zvážili návrat k víře.

Úvaha
Podobenství v době krize
       Jak byste se cítili, kdybychom 
při modlitbě Páně prosili: 
„...a promiň nám naše dluhy, jako 
i  my  jsme  prominuli  našim 
dlužníkům"?  Možná nám to přijde 
příliš „materialistické“, ale kdoví, 
zda  jsme  naopak  my  své  po- 
rozumění  příliš  „nezduchovněli“. 
Autor  novozákonní  „mesiášské 
etiky“,  bohoslovec  J.  H.  Yoder 
upozorňuje,  že  Ježíšova  slova 
spjatá  s  hospodářskou  tématikou 
není  vůbec  třeba  chápat 
alegoricky, ale že jsou inspirována 
tehdejší palestinskou realitou. Tak 
třeba dluh později nemilosrdného 
dlužníka,  který  podle  Mt  18,24 
dlužil  tisíce  hřiven,  mohl 
vzniknout tak, že neměl na stále 
vyšší  daně,  vypisované  Herodem 
Velikým,  půjčil  si  na  lichvářský 
úrok  u  nějakého  tehdejšího 
Providentu,  úroky  naskakovaly 
patřičným tempem, přišel o půdu 
a  nakonec  ho  prodali  do  vězení 
pro dlužníky  i  s  rodinou. Jedinou 
šancí bylo léto milostivé. 
Zkuste  číst  ty  příběhy  na  pozadí 
hospodářské  krize,  a  objevíte 
netušené  souvislosti.  A  možná 
nám trochu jinak a víc dojde, že 
jsou  to  nejen  příběhy  ze  života, 
ale  také příběhy pro život.  I  pro 
ten náš.    

           Tomáš Trusina
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