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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v úterý 10. května od 
9:00 hod. ve Střešovicích. 
Hostem bude Petr Kratochvíl, 
ředitel Ústavu mezinárodních 
vztahů, s tématem „Ukrajina 
v síti mezinárodních vztahů“. 

Ze sborů a seniorátu 
* Oslavy výročí Jeronýma 
Pražského se uskuteční v so-
botu 28. května na Střeleckém 
ostrově. Úvodní bohoslužby 
proběhnou od 14:00 hod., kázat 
bude Lenka Ridzoňová, zpěv 
a hudbu povedou Ladislav Mora-
vetz a Alena Jelínková. 
* Na tyto jeronýmovské slavnosti 
se hledají dobrovolníci, kteří 
by byli ochotni vypomoci 
při přípravě a organizaci oslav. 
Informace ve farních sborech.  
* Ve sborech probíhá v těchto 
týdnech sbírka darů na 
Jeronýmovu jednotu (stavební 
fond církve). Prosíme zástupce 
sborů, aby dohlédli na její 
odeslání do konce května. 
* Žádosti o příspěvky ze 
seniorátního solidárního fon-
du a žádosti o příspěvky z Jero-
nýmovy jednoty přijímá senio-
rátní výbor a předseda senio-
rátního shromáždění Jero-
nýmovy jednoty do 15. května. 

Mládež 
* Od 13. do 15. května se 
v Rokycanech budou konat 

seniorátní dny mládeže. Jejich 
název zní „Rumlovy děti aneb 
co je církev v našem pojetí a co 
to znamená být evangelíkem“. 
Na jejich přípravě spolupracuje 
pražský SOM se západočeskou 
mládeží. Všichni jste srdečně 
zváni. 

Biblické zamyšlení                      
Na okraj útoků na kavárny  

a Diakonii 
Tak už projevy lži a nenávisti 
došplouchly i na církev - a z lo-
giky věci nejdřív na její Diako-
nii. Díky synodní radě, že to 
vzala jménem církve (a tedy 
i našeho seniorátu) „za své“ 
a jasně a rychle se vyjádřila 
a navíc šla manifestačně drbat 
dveře. Když přemýšlím, jak se 
nás ty projevy nenávisti dotý-
kají, napadá mne především, že 
už není čas mávat nad tím 
rukou. Ve chvíli, kdy se cíleně 
vyhrožuje těm, kdo usilují 
o smír, toleranci, překonání 
štvaní proti někomu jinému 
a kdo slouží potřebným, si 
takovým máváním rukou 
řežeme pod sebou větev – byť 
bychom se vyjadřovali z pozice 
jakýchsi nestranných moudrých, 
kteří se uprostřed rozbouřených 
emocí cítí nad věcí.  
   Ti, kdo se v současnosti pasují 
do role „nestranných mou-
drých“, označují často ty ostatní 
(fašizující i antifašisty) za „radi-
kály“. A tady mne napadá další 

potřebný příspěvek evangelíků: 
úklid v pojmech (jak říkával 
bratr profesor Heller). „Radikál“ 
je sice v současnosti obecně  uží-
vané klišé pro lidi, kteří svou 
nesnášenlivostí a  násilnictvím  
překračují meze obecně přija-
telného jednání (a občas i pro ty, 
kdo jim v tom angažovaně brá-
ní),  jako evangelíci nicméně při-
pomeňme sobě i druhým: Radi-
kál je  člověk, jehož motivy  
a jednání koření ve skutečně 
hlubokém porozumění  vlastním  
kořenům. Tak patří k radikální 
reformaci např. jednota bratrská,  
k níž se ČCE hlásí.  
   Ti, kdo pomalovali a zhanobili  
místa,  deklarovaná jako hate-
free, tedy „bez nenávisti“, jsou 
naopak lidé  bez kořenů,  vyko-
řenění a lehce manipulovatelní 
nenávistnou  propagandou. Mys-
lím, že  české slovo násilníci či 
nenávistní  vandalové vyjadřuje 
daleko lépe a  jasně, oč v tomto 
případě  jde. Je to „jen“ slovo, ale 
způsob, jak takové jevy 
pojmenujeme, připravuje půdu, 
jak se s nimi  vyrovnat. 

Tomáš Trusina 30. 4. 2016 
 

* V neděli 8. května se na 
náměstí Jiřího z Poděbrad od 
14:00 hod.  koná demonstrace 
„Mlčet nehodlám“ proti fašis-
mu, rasismu a antisemitismu. 
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