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 Pastorální konference 
* Pastorální konference pro-
běhne v úterý 10. února od 9:00 
hod. ve sboru na Smíchově. 
Dalším v řadě fakultních hostů 
bude Jindřich Halama, který 
promluví na téma: Teologie 
Českých bratří – co z ní je nosné 
pro současnost? Bude pokračovat 
rozhovor o blížících se volbách 
do seniorátního výboru.    
 
 Ze sborů a seniorátu   
* Seniorátní výbor si dovoluje 
připomenout, že je potřeba 
vyplnit a odeslat výkazy hos-
podaření a evidence za rok 
2014. Co se týče výkazu, je 
potřeba použít aktualizovanou 
verzi z lednové sborové zásilky. 
Statistické evidence jsou už 
přístupné na evangnet.cz. 
Podrobnější pokyny jsou 
k nalezení na seniorátním webu 
v sekci Hospodaření. 
* Připravuje se jarní seniorátní 
konference s husovským téma-
tem a seniorátní školení var-
haníků s celocírkevním kan-
torem Ladislavem Moravetzem. 
Termíny a místa konání jsou 
v jednání.  
 
 Ze společnosti 
* „Uvědomujeme si, že hlavním 
cílem teroristických činů je 
rozdělit společnost a vypro-
vokovat jednotlivé skupiny ke 
vzájemnému nepřátelství 

a strachu. Jedná se o zřejmou 
snahu polarizovat evropské 
společnosti a postavit muslimy 
proti židům, křesťanům 
i sekulárním občanům. Vyzý-
váme všechny, kdo se podílejí 
na utváření veřejného mínění, 
aby nakládali s informacemi 
odpovědně a vyhýbali se 
zjednodušujícím soudům, ve-
doucím k polarizaci společ-
nosti. K ní přispívá i takové 
uplatňování svobody projevu, 
které pohrdá hodnotami dru-
hých lidí. Takovou polarizaci 
si bezpochyby přejí právě 
extremisté na všech stranách.“ 
(z prohlášení iniciativy Spo-
lečný hlas, fórum židů, 
křesťanů a muslimů) 
 
Biblická úvaha                        _    
V těch dnech přišel Ježíš 
z Nazareta v Galileji a byl 
v Jordánu od Jana pokřtěn... 
A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi 
můj milovaný Syn, tebe jsem si 
vyvolil.“ (Marek 1,9.11) 
 
Ježíš z Nazaretu začne brzy ve 
jménu Nejvyššího kázat, 
uzdravovat, provádět exorcismy. 
Jako jedinečný Boží posel se tak 
od ostatních vydělí. Ještě 
předtím se ovšem zařadí do 
fronty těch, kteří u Jordánu 
čekají na Janův křest. Ukáže tak, 
jak solidární je se všemi 
ostatními, i když třeba hledají 

Hospodinovy cesty oproti němu 
poněkud kulhavě. Slovy jednoho 
teologa: „Lidé se u Jana křtí 
proto, že Bůh už stojí se svými 
andělskými vojsky někde za 
humny. Ale kdyby se pořádně 
rozhlédli, zjistili by, že Bůh je 
s nimi už v té vodě.“ 
   Slova, která pak slyší Ježíš 
a zřejmě i několik nejbližších, 
stejně jako sestupující holubice 
jsou pak nebeským štemplem: 
Tebe jsem si vyvolil a dopro-
vodím tě svou mocí. Ty jsi můj 
milovaný Syn! Bude to právě 
Ježíš, který bude všechny lidi 
učit, že jsou syny a dcerami 
Božími. Že Hospodin vůči nim 
není netečný nebo lhostejný, že 
chce být jejich laskavým 
životním průvodcem. Ježíšovo 
synovství je ovšem ještě jiného 
druhu.  
   Není divu, že když třetího dne 
po Ježíšově jeruzalémské smrti 
dojde k jeho zmrtvýchvstání 
a následně se jeho příznivci 
rozejdou do celého světa, aby 
tento přepodivný, ale přece 
skutečný příběh vyprávěli, budou 
o Ježíšovi velmi často hovořit 
právě takto: Byl to Boží Syn. 
S velkým es. Proto je na něho 
největší spolehnutí, když potře-
bujeme poznat, jaký je ve 
skutečnosti onen jinak nevi-
ditelný a tajemný Bůh, laskavý 
a trpělivý otec nás všech.  

Roman Mazur 
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