ZPRAVODAJ
P R A Ž S K É H O S E N I O R Á T U Č E S K O B R A T R S K É C Í R K V E E VA N G E L I C K É

Leden 2015
Pastorální konference
* Pastorální konference proběhne v úterý 13. ledna od 9:00
hod. v nuselském sboru.
Dalším v řadě fakultních hostů
bude historik Peter Morée,
který promluví na téma: Kritický
pohled: čeho by se ČCE měla
vyvarovat?

* Tradiční benefiční ples
Báječnej Bál, který pro všechny
generace každoročně pořádá
pražský odbor mládeže, se letos
uskuteční 16. ledna od 19:00
v Kulturním centru Zahrada
a nese název „Jazzová dvacátá“.
Lístky jsou již nyní k dostání
v předprodeji za 170 Kč u členů
odboru mládeže nebo v knihZe sborů a seniorátu
kupectvích Kalich a Brána. Na
* S vděčností za naplněný život místě budou za 199 Kč.
jsme se v sobotu 3. ledna
v salvátorském kostele rozlou- Z církve
čili s br. Jaro Křivohlavým, * Tradiční farářský kurz,
psychologem a dlouholetým který
připravuje
Spolek
činovníkem naší církve.
evangelických kazatelů (spek.
* Prosíme sbory, aby věnovaly evangnet.cz), se uskuteční od
svou zvýšenou pozornost dopisu 26. ledna do 30. ledna 2015.
ses. Aleny Fendrychové, vedoucí služby práce s migranty Biblická úvaha
_
Diakonie ČCE.
"Prosím za tebe, aby se tvá
* Všechny zájemce srdečně účast na společné víře
zveme k otevřenému rozho- projevila tím, že rozpoznáš,
voru o přechodu na samo- co dobrého můžeme učinit
financování, který proběhne pro Krista." (Filemonovi 6)
v sobotu 31. ledna od 9:30 hod. ve Pavel je ve vězení. Je u něho
střešovickém sboru. Podrobnější otrok Onezimos, který se jeho
program brzy dorazí do farních vlivem stal křesťanem. Svému
kanceláří.
pánu
Filemonovi
způsobil
Onezimos jakousi škodu. Pavel
Mládež
teď posílá Onezima zpět. Prosí,
* V sobotu 13. prosince se aby ho Filemon přijal ne už jako
odehrál další ročník tradičního otroka, ale jako bratra v Kristu.
festivalu mládežnických ama- Nebude to už člověk s nálepkou
térských divadel Svatí blázni. otroka, ale bude to tvůj bratr.
V průběhu odpoledne jsme viděli Já i ty můžeme něco dobrého
divadlo mládeže ze Strašnic, učinit pro Krista. To je
novou
generaci
souboru povzbuzující slovo. Není to tak,
T.E.S.C.O. z Rokycan, vystou- že bychom nemohli vůbec nic.
pení
divadla
Old
Stars Evangelium a jeho milosrdná
a Teritorijálního tyjátru.
spravedlnost nejsou v našem

světě bezmocné. Ani my nejsme
bezmocní, to by byla jenom
výmluva.
Celé římské právo má teď
Filemon na své straně. Může si
se svým otrokem udělat, co chce.
Společnost ve které žije, nějak
funguje. Více či méně spravedlivě. Také naše společnost
nějak funguje. A je důležité, zda
v ní nějaké právo platí, či ne.
Když Pavel Filemonovi slibuje, že
škodu, kterou mu způsobil
Onezimos,
nahradí,
jedná
v souladu s tehdejším právem.
Ale teď do toho vstupuje ještě
něco navíc. Něco, co do našeho
světa patří, ale nějak jsme
k tomu ztratili klíč. Spravedlnost, na kterou budou
vždycky
všechny
paragrafy
krátké. Milosrdná spravedlnost
která vždycky přichází tak
trochu jako dar z nebes.
Spravedlnost, která vnáší do
každé společnosti, i té naší, svůj
vlastní kritický hlas, kterého je
stále tolik třeba. Nevím, co
všechno může tato milosrdná
spravedlnost, ke které ukazuje
evangelium, i v naší společnosti
změnit, ale stále se mi zdá, že
mnohem víc, než si myslíme. Ty
i já můžeme něco dobrého učinit
pro Krista. Ty i já můžeme
nejenom v církvi učinit pro
druhého něco víc, než je obvyklé.
Jen se rozhlédněme kolem sebe.
Je to dobrý duchovní úkol
a program i do nového roku,
který je před námi.
Petr Firbas
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