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  Pastorální konference           
* První pastorálka nového 
školního roku proběhne v úterý 
10. září od 9:00 hod. ve sboru v 
Libni (U Pošty 1 098/6). 
Shlédneme a zhodnotíme 
videozáznam z bohoslužeb. Ivo 
Mareš otevře nový tematický 
cyklus o křesťanském leadershipu 
přednáškou Milovati budeš 
mentora svého (?). 
  Sbory a seniorát                                                                                   

* Seniorátní den se připravuje na 

neděli 8. září do sboru Sedlec-

Prčice. Na programu jsou 

rodinné bohoslužby, které vede 

sestra farářka Lenka Ridzoňová, 

prohlídka města, program pro 

děti, společný oběd. Odpoledne 

přednese doc. Pavel Hošek 

přednášku "A bohové se vracejí" o 

znovuobnovování religiozity v 

naší současnosti. 

* Nabídka knížky „Než půjdeme 

spát“ (manuál pro domácí 

pobožnosti s dětmi) Ester Čaškové 

-  za zvýhodněnou cenu do 150,- Kč 

platí do 30. září 2013. Objednávejte 

u Synodní rady. Knížka je vhodná i 

jako dárek pro ty, kteří dali své 

děti pokřtít, ale s křesťanskou 

výchovou si nevědí rady. Vyjít by 

měla do Vánoc i s CD se 40 

známými písněmi (z BTS, Svítá, 

EZ). 

 * Instalace sestry farářky Lýdie 

Mamulové za druhou farářku 

sboru U Salvátora bude 29. září při 

bohoslužbách (v 9:30 hod). 

Instalaci povede bratr senior 

Roman Mazur.  

Úvaha                                                                           _                                                                               

Modlíte se s dětmi? Zjistila jsem, že 

je to pro mnohé mladé rodiče 

náročný úkol, protože to třeba 

sami doma nezažili a navíc už 

večer při ukládání dětí nemají sílu 

něco takového vymýšlet.  

A tak jsem připravila „pomůcku 

pro unavené rodiče“, knížku s 

názvem „Než půjdeme spát“. Je 

zamýšlena jako návod pro večerní 

(i jiné) ztišení s malými dětmi 

doma. Nejsou v ní biblické příběhy, 

ale modlitby, texty písní a 

vysvětlení různých rituálů.  Jak 

můžeme reagovat třeba tehdy, 

když děti něco provedou a mají 

špatné svědomí, nebo když někdo 

v rodině onemocní či zemře. Ale 

jsou v ní modlitby i pro chvíle 

vděčnosti, modlitby před jídlem 

nebo o Vánocích. Každý den 

přináší nové situace a vyžaduje po 

rodičích promyšlené postoje a 

reakce.  Právě děti nás totiž 

nevědomky nutí, abychom 

formulovali, čemu věříme, když se 

ptají na zásadní věci. Třeba co je to 

hřích nebo co bude po smrti?  

Nabízím vám malou ukázku z 

uvedené knížky: 

Co je hřích? Všechno, co dělá Pánu 

Bohu bolest, co se mu v našem 

životě nelíbí.  Když chceme 

všechno pro sebe a myslíme si, že 

to nejlepší známe my sami. Když si 

myslíme, že nás Pán Bůh chce o 

něco ošidit a nevidíme, co všechno 

nám dává. A také to, když se před 

ním schováváme a nechceme s ním 

ani mluvit. 

Svou neposlušností říkáme Bohu: 

Nemám tě rád. Ale svědomí nám 

tichoučkým hlasem říká, co je 

správné a co se dělat nesmí. 

Co dělat, když se děti perou? 

Křesťanští rodiče mají tendenci děti 

nabádat, aby „byly hodné a nepraly 

se, nepřátelům odpouštěly a 

nastavovaly druhou tvář“. To je však 

chování, které má protivníka 

zaskočit tím, že člověk nepřistoupí 

na  jeho hru a reaguje nečekaně. Pro 

nezralou osobnost dítěte je to ale 

příliš velký nárok. Dítě potřebuje 

zjistit, že  je stejně důležité jako 

druhé děti, že může hájit svá práva, 

svou pozici, svůj majetek (hračky), a 

je v pořádku, když se proti útoku 

brání. Ale má se bránit přiměřeně: 

nemstít se, ale ani neuhýbat z cesty. 

Někdy se proviníme i tím, že se 

nezastaneme slabšího, nebráníme 

se proti zlu, protože se bojíme. 

Když je nám líto, že jsme druhým 

lidem ublížili a Pána Boha zklamali, 

a když prosíme za odpuštění, hřích 

ztrácí svou moc. 

Jsme jiní než zvířátka, protože 

umíme mluvit. Ale také umíme svou 

řečí ubližovat. Pane Bože, Vašík 

dneska nemluvil pravdu. Lhal. A z 

toho jsme všichni smutní, protože 

to je špatné. Nemůžeme mu věřit. 

Prosíme, dej, ať se nebojí říkat 

pravdu, i když něco provede. Ty 

přece odpouštíš každému, kdo se 

přizná a toho zlého lituje. A od 

zlého nás také chráníš.  

   Ester Čašková 

 

 


