
ZPRAVODAJ 
PP RR AA ŽŽ SS KK ÉÉ HH OO   SS EE NN II OO RR ÁÁ TT UU   ČČ EE SS KK OO BB RR AA TT RR SS KK ÉÉ   CC ÍÍ RR KK VV EE   EE VVAA NN GG EE LL II CC KK ÉÉ     

BB řř ee zz ee nn   22 00 11 66   

 
Zpravodaj vydává měsíčně seniorátní výbor Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické 

Adresa: U Pošty 6, 180 00 Praha 8 – Libeň // Tel: 777 823 540 (senior Roman Mazur), 606 660 028 (seniorátní farář Jakub Malý) //   
Bankovní spojení: 27 00 23 76 49/2010 // Web: http://prazsky-seniorat.evangnet.cz // E-mail: seniorat.praha@centrum.cz 

 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v úterý 8. března od 
9:00 hod. ve Střešovicích. 
Hostem bude Daniel Pastirčák, 
bratislavský kazatel, literát 
a výtvarník s tématem „Sou-
časné umění v liturgii“.  

 

 Ze sborů a seniorátu 
* Jarní seniorátní konference 
o přechodu naší církve na 
samofinancování se uskuteční 
v pátek 18. března od 17:30 hod. 
ve strašnickém sboru. Pozvánky 
s podrobným programem jsou 
k dispozici ve sborech.  
* Salvátorský sbor zve na 
setkání s Danem Drápalem ve 
středu 30. března od 19:00 hod. 
na téma „Naše kapka v moři 
soucitu“ o vzniku a aktivitách 
Nadačního fondu Generace 21. 
* Záznam přednášky a debaty 
s Libuší Černou, předsedkyní 
Rady pro integraci v Brémách, je 
k dispozici na webových 
stránkách libeňského sboru 
(liben.evangnet.cz). 

 

Mládež 
* Ve dnech 1. - 2. dubna se na 
Smíchově od 19:00 hod. 
uskuteční polovíkendovka pro 
konfirmandy a mladší mládež 
na téma „Požehnej nám 
pokrmů“. Akce je dobrou 
příležitostí pro všechny, kteří 

chtějí strávit víkend mezi 
evangelickou mládeží, poznat 
nové kamarády a zúčastnit se 
akce s nejen duchovním roz-
měrem. Přihlašování na adrese:  
prihlasky.psom@gmail.com 

 

Biblické zamyšlení                      
"Má duše je smutná až k smrti. 
Zůstaňte zde a bděte."  

(Marek 14,34) 
   V Getsemanské zahradě  na-
hlížíme do Ježíšova modliteb-
ního zápasu. „Ten se měl, když 
věděl dopředu, jak to  dopadne. 
Taková víra není pro život,“ 
říkají mnozí. A z Ježíše, našeho 
bratra, se pro ně  stává   herec 
v předem hotovém Božím 
scénáři. Takový  Ježíš by do 
propastných otázek života 
opravdu neměl co říci. Také 
mnoho křesťanů si bojí přiznat, 
že Ježíš, Syn Boží, musel zápasit 
s vlastní slabostí, s pokušeními, 
se strachem a pochybnostmi, 
a že právě proto je spása, kterou 
přináší, tak pravdivá a věro-
hodná.  
   Ježíš zápasil o nalezení Boží 
vůle i o smysl  svého utrpení 
zcela v našich podmínkách. Byl 
to  zároveň zápas  o  to, aby 
setrval na cestě  důvěry, že 
smíření a odpuštění jsou tou 
nejúčinnější zbraní proti všemu 
zlému. Tato cesta nebyla ani 
snadná, ani slabošská, ani 

laciná. Modlitba v Getsemane je 
svědectvím, že spásu,  odpuště-
ní a pozvání k následování 
přijímáme od toho, kdo na sobě 
zakusil všechna poku-šení 
jako my. Přesto zůstal zajedno 
s Bohem, který  nás touží právě 
tímto bezbranným způsobem 
získat na svou stranu.  
   Ale slyším z dnešního textu  
také to, že sám Ježíš touží  po 
blízkosti těch, které  oslovil: 
„Zůstaňte zde a bděte“. Bdít 
s Kristem. Nezjednodušovat  ži-
vot vytěsňováním nesnadných 
otázek. Unést skrytost Božího 
působení, unést situace, na které 
nemáme žádné odpovědi. Ježíš 
touží po tom, abychom sdíleli  
uprostřed světa spolu s ním 
zápas o věrnost Bohu který je 
milosrdenství a pravda. Také 
Bůh touží po tom, abychom 
vnitřně porozuměli jeho cestám, 
a tak v časech světla i temnoty 
bděli s Kristem v Getsemane.  
   Bděte. Otvírejte svá srdce 
i mysl  Bohu, který není tvrdým 
soudcem, ale spíš trpí každou 
tvrdostí svých dětí. Když si  
budeme o Velikonocích znovu 
připomínat, že Kristus zemřel za 
nás, pak mějme na paměti také 
jeho výzvu, abychom v našem 
světě bděli spolu s ním. Ať nás 
k tomu posiluje každá boho-
služba i  večeře Páně.   

Petr Firbas 
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