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 Pastorální konference 
* Pastorální konference pro-
běhne v úterý 14. dubna od 
9:00 hod na Smíchově.  Dalším 
v řadě fakultních hostů bude 
systematický teolog Jan 
Štefan, který bude kázat na text 
J 21, 1-14 a pak pohovoří na téma: 
K čemu potřebuje evangelický 
farář dogmatiku?    
 

 Ze sborů a seniorátu 
* V neděli 12. dubna při 
dopoledních bohoslužbách bude 
ve sboru v Kladně ordinován 
presbyter Zdeněk Turek. 
Ordinační slavnost začne v 9 
hod. 
* Tradiční setkání kurátorů 
pražského seniorátu proběhne 
v sobotu 25. dubna ve sboru u 
Salvátora od 9:30. Hostem bude 
celocírkevní kantor Ladislav 
Moravetz.  
 * Všechny zájemce srdečně 
zveme k druhému otevřenému 
rozhovoru o přechodu na 
samofinancování, který 
proběhne v úterý 5. května od 
18:00 hod ve sboru v Libni.  
 

Mládež 
* V neděli 29. března byl uveden 
do funkce seniorátního faráře a 
seniorátního faráře pro 
mládež farář Jakub Malý.  
* Seniorátní dny mládeže se 
budou konat v Krabčicích 24.-
26. 4. Téma je: „Nepřidáš se 
k většině, když páchá 
ničemnosti.“ Více informací na 
facebookových stránkách pod 

heslem: Mládež pražského 
seniorátu ČCE.   
 Z církve 
*9.-12.4. se bude konat 
Mezinárodní konference  
k 600.výročí Mistra Jana Husa 
v Praze. Při příležitosti 
významných reformačních 
výročí ve druhé dekádě 
21.století se několik sborů 
našeho seniorátu  připojilo k 
mezinárodnímu projektu 
TRIPOLIS.  Ve třech městech – 
Praha, Marburk, Curych  -
proběhnou společné konferen-
ce, vystoupení pěveckých 
sborů, návštěvy skupin mláde-
že, zástupců jednotlivých sbo-
rů a další aktivity, zaměřené k  
reformačnímu dědictví. První 
společnou akcí bude návštěva 
zástupců sborů obou měst na 
konferenci ve dnech 9.-12.4. 
v Praze.   
11.-14.6. se uskuteční koordi-
nační schůzka zástupců jed-
notlivých měst v Marburku, na 
které připravíme plán dalších 
společných projektů. O všech 
vás budeme včas informovat. 
 

Biblická úvaha                        _    
„Nevíte snad, že všichni, kteří jsme 
pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme 
pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy 
křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, 
abychom – jako Kristus byl vzkříšen z 
mrtvých slavnou mocí svého Otce – i 
my vstoupili na cestu nového života.“ 
(Řím. 6,3-4) 

Mluvit dnes o Ježíšově vzkříšení je 
nesmírně obtížené. Pokroky vědy, 
techniky i medicíny nás vedou k 

tomu, že už se téměř ničemu 
novému nedivíme. Většinou jsme 
zaujati přítomností do té míry, že 
máme velkou nedůvěru k podivným 
zprávám z minulosti, jako jsou ty z 
Bible. A budoucností se často raději 
ani nechceme zabývat. Naše 
západní kultura se už dlouho snaží, 
aby v mysli současného člověka byla 
myšlenka na jeho vlastní smrt co 
nejvíce potlačena, ne-li popřena. 
Ale pohled Velikonoc na smrt a na 
vzkříšení není zdaleka jenom 
pohledem na pozemský a případný 
posmrtný život člověka. Je to 
mnohem více pohled na lidský 
hřích a na Boží odpuštění, na vztah 
člověka s Bohem. Tak to odedávna 
pojímala křesťanská liturgie, když 
spojovala Velikonoční noc mnohem 
více se křtem člověka, než s jeho 
smrtí a s věčným životem. A pro nás 
je to i důležité upozornění, 
abychom chápali význam Ježíšova 
činu spásy jako něco, co se týká 
člověka především tady a teď. 
Kristova velikonoční oběť má tak 
velký význam a vliv, že ho nezruší 
ani smrt. Přesahuje čas a sahá do 
věčnosti. Jsme schopni uvěřit a 
prožít, že jsme teď s Kristem 
vzkříšeni? Že s ním vstupujeme do 
nového vztahu k Bohu? Že jsme 
odpuštěním vyproštěni z moci 
hříchu? Že žijeme z Ducha Božího? 
Když člověk přijímá nový život 
darovaný Bohem, otevírá se mu 
pohled do hloubky tajemství 
vzkříšení. 

Velikonočními myšlenkami Aleše 
Opatrného inspirovaný Daniel 
Heller 


