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 Prázdniny 
* Seniorátní výbor Pražského 
seniorátu přeje všem pracov-
níkům, členům i přátelům 
evangelických sborů požehna-
ný a inspirující letní odpo-
činek naplněný s Božím při-
spěním skutečnou „re-kreací“ 
(„znovu-stvořením“). Pokud 
z osobních nebo pracovních 
důvodů vyrazit na prázdniny 
nebo dovolené nemůžete, 
vyprošujeme Vám zvláštní 
porci síly a energie ke zvládnutí 
všech úkolů.  
* Přehled letních akcí, které 
pořádá naše církev pro děti, 
mládež i rodiny, naleznete zde: 
http://prihlasky.srcce.cz/akce 
* Možnosti ubytování na 
evangelických farách a ve 
spřátelených zařízeních:  
http:// ubytovani.evangnet.cz 

 

Ze sborů a seniorátu 
* Pravidelná akce „Seniorátní 
den“ se uskuteční v neděli 
11. září ve sboru v Berouně. Začne 
bohoslužbami od 10:00 hod., po-
kračovat bude programem pro 
celou rodinu až do odpoledne. 
Pozvánky s podrobným pro-
gramem dorazí do sborů i do 
Vašich e-mailových schránek 
v průběhu prázdnin.  
* 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 e-mailové adrese:  
prazsky-seniorat@evangnet.cz 

 

Biblické zamyšlení                      
„Dosti máš na mé milosti.“  

(2. Korintským 12,9) 
 
Čtu knihu Z hlubin bezedných. 
Je to příběh Ludmily Javorové, 
ženy, která byla v roce 1970 
v podzemní církvi vysvěcena na 
římskokatolického kněze. Tajný 
biskup Felix Maria Davídek 
vysvětil ženu proto, aby mohla 
posloužit na místech, kam se 
kněz muž nedostane, zvláště 
v ženských věznicích nebo 
pracovních táborech. Životní 
cesta Ludmily Javorové je cestou 
víry, odvahy, pokory, zbožnosti, 
modlitby, oběti. A také cestou 
ženy.  
   Při čtení si uvědomuji, co 
všechno je jinak. Jak jiná je doba 
a jak jiná je situace v naší 
evangelické církvi. A za co 
všechno mohu být vděčná.  

   Nedávno jsem dlouho nemohla 
večer usnout. Hlavou se mi 
honily myšlenky, co by mělo být 
jinak, lépe, co bych chtěla a ono 
to nejde... Najednou jako by mi 
někdo řekl: Dosti máš na mé 
milosti. Kde se ta slova vzala? 
Kdo mi je poslal? Kdo se za mě 
modlí? Dosti mám... Ano, dosti, 
velmi mnoho milosti, požehnání.  
   Myslela jsem při tom i na 
Ludmilu Javorovou. A přitom 
také na dobu ne až tak 
vzdálenou, kdy se mnoho věcí 
muselo dělat tajně, v noci, pod 
všudypřítomným dohledem tajné 
policie, kdy nebylo jisté, který 
soused je možná nebezpečný.  
   Dosti máme milosti, prosím, 
abychom si ji víc uvědomovali. 
Jako jednotlivci i jako církev. 
Dosti máme milosti, a nejen pro 
sebe, máme na rozdávání. Náš 
svobodný svět potřebuje naše 
modlitby, přímluvy. O pože-
hnání prosíme. 

Lenka Ridzoňová 
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