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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v úterý 12. ledna, 
naposledy v této sérii ve sboru 
Žižkov II. Jako hosty přivítáme 
Josefa Žárského a Tadeáše 
Trusinu. Budou vyprávět 
o svých zkušenostech dobro-
volníků pomáhajících uprchlí-
kům na hranicích. Kázat bude 
Tomáš Trusina. 

 Ze sborů a seniorátu 
* V neděli 17. ledna se od 19:30 
hod. konají v kostele U Martina 
ve Zdi slavnostní seniorátní 
bohoslužby s uvedením staro-
nového seniorátního výboru do 
dalšího šestiletého funkčního 
období (vykoná nový synodní 
senior Daniel Ženatý) a s před-
stavením členů na podzim 
zvoleného pražského odboru 
mládeže. Srdečně zveme. 
* Strašnický sbor srdečně zve na 
své Lednové koncerty, vždy od 
17:00 hod. V neděli 17. ledna 
vystoupí Rodinné kvarteto Pě-
ruškovi, 24. ledna smíšený pě-
vecký sbor Punkt a 31. ledna 
Varhanní. 
* Ochranovský sbor Jednoty 
bratrské zve na benefiční 
koncert ve prospěch projektu 
oživení Milíčovy kaple. Ve 
středu 27. ledna od 21:00 hod. 
zahraje v Cross clubu v Praze - 
Holešovicích (Plynární 1096/23) 
skupina Caktus (blues - 
rock´n´roll). 

* Při přípravě a vedení 
„výročních“ sborových shro-
máždění může být star-
šovstvům pomocí manuál ze 
seniorátních webových stránek: 
http://prazsky-
seniorat.evangnet.cz/rubrika/33
-Formulare-a-manualy-ke-
stazeni/index.htm 

Mládež 
* V pátek 15. ledna se od 19:00 
hod. koná tradiční evangelický 
ples Báječnej bál, tentokrát 
v Kulturním centru Zahrada 
(Malenická 1784/2). Pořádá jako 
obvykle pražská evangelická 
mládež. Celý výtěžek plesu 
půjde na Diakonii ČCE. 
Vstupné: 170 Kč v předprodeji, 
200 Kč na místě.  
* Informace o dalších aktivitách 
mládeže naleznete na face-
bookových stránkách pod 
názvem „Mládež pražského se-
niorátu ČCE“. 

Církev a ekuména 
* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve na 
Podvečer modliteb za životní 
prostředí a náš vztah k němu, 
který se uskuteční 12. ledna od 
18:00 hod. v přízemí emauz-
ského kláštera (Vyšehradská 
49). Na setkání promluví Marek 
Orko Vácha.  

 
 
 

Modlitba nejen pro Nový rok                          
 
Hospodine, 
děkujeme, že ty s námi začínáš 
vždy znovu, bez ohledu na 
kalendář a letopočet.  
 
Děkujeme, že na začátku všeho, 
jako výchozí bod pro každý náš 
den, pro každou naši situaci, 
stojí pevně tvé milosrdenství, tvé 
odpuštění, tvá náklonnost 
k nám. Tvé Slovo nám to 
připomíná.  
 
A taky neděle, den vzkříšení 
tvého Syna, Ježíše. Co se stalo 
v něm, i pro nás platí. Rozum 
nad tím zůstává stát. Ale víra 
těch chválí.  
 
Děkujeme, Pane, že s námi 
komunikuješ.  
 
(z knihy „Modlitby“ vybral Roman 
Mazur) 
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