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 Pastorální konference 
* Výletní pastorální kon-
ference se uskuteční výjimeč-
ně již první úterý v měsíci, totiž 
7. června od 10:00 hod. 
v Dobříši (Husova 1556). Hos-
tem bude nový synodní senior 
Daniel Ženatý.  

Ze sborů a seniorátu 
* Pan Jakub Suchel, ředitel 
Diakonie ČCE - středisko Praha, 
za celý svůj diakonický tým 
srdečně děkuje za podporu při 
nedávném benefičním kon-
certu ve vinohradském sboru, 
během kterého se pro středisko 
vybralo 65.020 Kč.  
* Seniorátní shromáždění 
Jeronýmovy jednoty – staveb-
ního církevního fondu – se usku-
teční ve čtvrtek 16. 6. od 18:00 
hod. v žižkovské Betlémské kapli 
(Prokopova 4/2016). Rozhodovat 
se bude o žádostech o příspěvky 
ze čtyř sborů. Každý sbor vysílá 
na tuto poradu svého delegáta. 
* Nový běh tříletého teolo-
gického kurzu pro laiky 
„Základy evangelické teolo-
gie“ plánuje seniorátní výbor 
uspořádat od ledna 2017 do 
prosince 2019. Kurz slouží mimo 
jiné jako povinná příprava pro 
zájemce o službu výpomocného 
kazatele. Bude ovšem otevřen 
i zájemcům, kteří se na zkoušky 
nechystají, dokonce i nečlenům 
církve. V případě předběžného 
a nezávazného zájmu o další in-

formace se můžete už nyní 
hlásit na adrese:  
prazsky-seniorat@evangnet.cz 

Mládež 
Buřttek (s výletem!) 2016 
Pražská evangelická mládež po-
řádá i letos výlet, který bude 
zakončen společným opékáním 
buřtů a přespáním na faře.  Sraz 
je v sobotu 25. června ve 14:00 
na holešovickém nádraží. 
Všichni mládežníci jsou srdečně 
zváni. 

Biblické zamyšlení                      
Co se mi honí hlavou? 
Když otevřu Facebook, pokaždé 
se objeví výzva: „Co se vám honí 
hlavou?“ Ještě nikdy jsem to 
nevyužil, tak teď.  
    Na jeden z nedávných dní 
připadlo v Heslech Jednoty 
bratrské Ježíšovo přikázání, 
abychom se milovali navzájem, 
jako on miloval nás. Není to pro 
nás samozřejmost? Není 
v našich kostelech a sborech 
samozřejmý prostor lásky, kde 
se všichni navzájem doopravdy 
milují? Tak nevím.  
   Diakonie ČCE se zapojila do 
sítě HateFree a stala se terčem 
útoku vandalů. Na dveřích se 
objevil nápis „Smrt Hatefree“. 
Členové synodní rady přišli 
a vlastnoručně nápis a další 
hanebnosti odstranili: projev 
solidarity. Berounský sbor se 
stal Hatefree zónou. Připojí se 

další sbory? A není to zbytečné? 
Vždyť to je přece samozřejmé, že 
u nás v kostele, ve sboru je zóna 
„bez nenávisti“. Pro nás ano, ale 
co pro ty zvenčí, kdo jdou okolo?  
Kdybychom nad vchod našeho 
kostela dali veliký nápis „Milujte 
se navzájem“, jak by tomu 
kolemjdoucí rozuměli a s jakým 
očekáváním by nakoukli nebo 
vstoupili dovnitř? Volná láska? 
Možná. Kdybychom na dveře 
našeho kostela dali malou 
cedulku HateFree, většina by asi, 
díky novinám, pochopila, o co 
jde. No jo, ale je tu to riziko. Že 
ty dveře někdo vztekle počmárá, 
nebo něco horšího. Tak nevím.  
   Co se mi ještě honí hlavou? 
Blíží se prázdniny. Je zajímavé, 
jaký je to u nás fenomén: práz-
dniny jsou u nás pro všechny, 
nejen pro děti. Vypneme star-
šovstva, vypneme všechno ostat-
ní kromě nedělních bohoslužeb, 
ty budou možná v nouzovém 
režimu. Na shledanou v září: 
bude to tak napořád?   

Tomáš Fendrych 
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