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 Pastorální konference 
* Pastorální konference pro-
běhne v úterý 12. května od 
9:00 hod. na Smíchově.  Dalším 
v řadě fakultních hostů bude 
Tabita Landová s tématem: 
Kam má kráčet liturgie ČCE – 
udržuje liturgickou svobodu 
křesťana? Pravidelná červnová 
výjezdní pastorálka se chystá 
do Čími ve dnech 8. - 9. června.  
   
 Ze sborů a seniorátu 
* Sbor v Libčicích nad Vltavou 
zve na 7. ročník sborového 
festivalu Otevřená zahrada, 
který se bude konat v sobotu 16. 
května od 10:00 hod.  
* Sbor ve Střešovicích zve 
v pondělí 18. května od 19.30 hod 
na komponované pásmo o Ja-
nu Husovi s Janem Potměšilem 
a Oldřichem Křížem a v úterý 26. 
května od 19:00 hod. na pro-
mítání filmu z Jednoho světa 
o válce v Sýrii: Chicagogirl. 
* Červnová rekreace seniorů 
v Chotěboři proběhne letos ve 
dnech 13. - 21. června pod vede-
ním žižkovského faráře M. Strá-
dala a jeho spolupracovníků 
s tématem „Quo vadis?“. Poz-
vánka s podrobnějšími informa-
cemi je k dispozici ve sborech. 
* Informace z Jeronýmovy 
jednoty, stavebního fondu cír-
kve: Novým seniorátním předse-
dou se stal po odcházejícím 
P. Hudcovi, kterému jsme za 

jeho vytrvalou práci velmi 
vděčni, farář Pavel Kalus. Pro 
žádosti o příspěvky je sta-
noven termín odevzdání 30. 
duben, obratem je tedy zašlete 
elektronicky na adresu 
pavel.kalus@evangnet.cz, nás-
ledně i v papírové podobě. 
Sbírka darů probíhá do 31. 
května, pak prosíme sbory 
o rychlé nahlášení její výše 
spolu s výnosem Hlavního daru 
lásky Olze Polákové (olga.pola-
kova@centrum.cz). Sbírku ná-
sledně odešlete v řádu dnů na 
účet seniorátu. Seniorátní 
shromáždění Jeronýmovy jed-
noty proběhne 18. června od 
18:00 hod. ve sboru Žižkov I. 
Podrobné informace (např. 
jména poslanců) jsou na senio-
rátním webu ve větvi „Jeroný-
mova jednota“. 
 

Mládež 
* Pražská mládež pořádala ve 
dnech 24. – 26. 4. Seniorátní 
dny mládeže v Krabčicích 
u Roudnice nad Labem. Téma-
tem celého víkendu bylo „Nepři-
dáš se k většině, když páchá 
ničemnosti.“ (Ex 23,3). Sešlo se 
nás 25 mládežníků a společně 
jsme prožili krásný víkend. 
* Jste srdečně zváni na Buřttek, 
který se bude konat 13. 6 
v Uhříněvsi na faře. Jde o akci, 
při které budete mít možnost jít 
na společný výlet a poté si pose-

dět s přáteli u ohně, seznámit 
s novými lidmi a zazpívat si.  
* Více informací o našich akcích 
naleznete na našich face-
bookových stránkách pod 
heslem „Mládež pražského se-
niorátu ČCE“. 
 

Biblická úvaha                        _    

Na okraj posledního kázání 
Obraz pastýře a stáda sebou nese 
úskalí - totiž že ovce samy 
veškerou odpovědnost za svou 
víru přehodí na pastýře: Ty voď 
na pastviny co nejzelenější, urči, 
kudy vedou stezky spravedlnosti, 
chraň před vlkem...  
   Takto pokleslému výkladu 
ovšem brání už evangelista. Petr 
přijímá pastýřské pověření 
v rámci rozhovoru, jenž začíná 
otázkou po osobním ručení 
každého z nás: Miluješ mne? Kdo 
se sám pase na životodárné 
zeleni příběhů Dobrého pastýře, 
pak bohatství této pastvy sdílí 
právě skrze pastýřskou starost 
o druhé. I každému z nás je 
svěřen úkol v pravou chvíli 
a pravý čas pastýřsky se podělit 
s potřebným bližním - zastat se 
ovcí zaháněných, sklánět se 
k ztraceným a bitým.  
   Nevíte, proč se mi přitom 
minulý týden vracel obraz ovcí 
vyhublých, jež ty vyžrané 
nechtějí pustit mezi sebe? 
 

Tomáš Trusina, 30. dubna 
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