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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v úterý 10. listopadu 
od 9:00 hod. ve sboru Žižkov II. 
Hostem bude David Šorm, 
farář z Horní Krupé. Tématem 
pastorálky bude Misie kultury 
a kulturní misie. 

 Ze sborů a seniorátu 
* Již popáté probíhá akce 
„Krabice od bot“, která má za 
cíl potěšit děti z chudších rodin 
v České republice. Radost těmto 
dětem udělají zase děti, jimž 
dospělí pomohou připravit jejich 
dárkovou krabici od bot. Tu 
společně naplní vhodnými dárky 
k Vánocům a doručí ji do pondělí 
7. prosince 2015 na některé ze 
sběrných míst. Více informací na  
www.krabiceodbot.cz 
* Písničkář Bohdan Mikolášek 
představí v kostele U Martina ve 
zdi ve středu 2. prosince od 19:30 
hod. českou premiéru vánoč-
ního pořadu „Je tichá noc“ pro 
pěvecký sbor, varhany a orchestr. 
Společně s ním účinkují smíšený 
komorní sbor Pražští Pěvci 
a Černošická filharmonie. 
* Vinohradský sbor srdečně zve 
na adventní trh a divadlo pro 
děti. V neděli 6. prosince od 11 
do 16 hodin si na Korunní 60 
můžete nakoupit drobné dárky 
a tím podpořit chráněné dílny. 
Pohádka pro děti začíná v 14:00 
hod. 

*  V některých sborech se začíná 
rozvíjet aktivita na pomoc 
uprchlíkům, seniorátní výbor 
začíná připravovat na začátek 
roku 2016 sérii setkání s tímto 
tématem. V případě zájmu 
o spolupráci kontaktujte senio-
rátní kancelář. 

Mládež 
* Informace naleznete na 
facebookových stránkách pod 
názvem „Mládež pražského se-
niorátu ČCE“. 

 Biblická úvaha                       _ 
Státní svátky 
Dbejte na mé dny odpočinku, to 
je znamení mezi mnou a vámi 
pro všechna vaše pokolení, 
abyste věděli, že já Hospodin vás 
posvěcuji. (Exodus 31, 13) 
   Náš parlament v minulých 
dnech nečekaně schválil Velký 
pátek jako další ze státních 
svátků. A stejně překvapivě byl 
z lidu slyšet nejprve odmítavý 
hlas, že o církevní svátky 
„nestojíme“. A uvážlivější 
komentátoři spekulují, zda tato 
změna bude českým církvím 
k užitku nebo spíše ke škodě. 
Jak se vlastně na svátky díváme 
my? 
   Jediným svátkem ustano-
veným v Písmu je sobota, resp. 
V křesťanském přeznačení ne-
děle. Je to den stvrzující náš 
vztah s Bohem. Ustanovení 
Desatera (Ex 20, 9-11) odkazuje 

na Boží stvořitelské dílo, náš text 
více zdůrazňuje vztah mezi 
Bohem a jeho lidem. Slavením 
soboty se Boží lid má vydělit, je 
to jeden ze symbolů vyvolení. 
A když později prvotní církev 
posunula den odpočinku na 
neděli, měla při tom na mysli, že 
Ježíšovo vzkříšení dává tomuto 
vztahu nový rozměr.  
   Také při čtení Písma si 
nemůžeme nevšimnout, že 
ustavení soboty přichází až 
v několikáté smlouvě, kterou 
Bůh uzavřel s člověkem, po 
několika lidských selháních a při 
několikátém výběru vyvoleného 
lidu. Noe nebo Abraham ještě 
sobotu neznali. 
   Všechny ostatní svátky, které 
dnes v církvích slavíme, jsou naší 
– jakkoliv užitečnou konstrukcí, 
sloužící k připomenutím a ke 
chvíli ztišení. O to méně záleží 
na tom, zda mají „punc“ státem 
uznaného svátku nebo ne. 
   Tím se vracíme zpět k volnu na 
Velký pátek. Od státu je hezké, 
že se touto formou přibližuje 
zvyklostem zavedeným převážně 
v protestantské části Evropy, ale 
z křesťanského pohledu to moc 
neznamená: země na jihu Evropy 
se bez takového volna obejdou, 
některé spolkové země Německa 
také. I my bychom asi od státu 
spíše ocenili větší úctu 
k nedělím. 

Jan Mašek 
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