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 Pastorální konference 
* Pastorální konference pro-
běhne v úterý 9. prosince od 
9:00 hod. v nuselském sboru. 
Naším hostem bude Pavel Jun, 
který promluví na téma: 
Zkušenost a úvahy faráře pro 
mládež v  postmoderní době 
v evangelické církvi. V návaznosti 
na to proběhne rovněž rozhovor 
o sborové a seniorátní práci 
s mládeží. 
 

 Ze sborů a seniorátu 
* V neděli 14. prosince se 
v libeňském sboru od 14:00 
hod. uskuteční bohoslužby se  
slavnostním uvedením Jaku-
ba Malého, loňského libeň-
ského vikáře a nového senio-
rátního kazatele, do funkce 
faráře naší církve. Tuto 
ordinaci provede synodní 
senior Joel Ruml.  
* Staršovstvo libčického sboru 
ohlašuje zrušení pevné linky 
na svou faru. Aktuální 
kontakty na farářku a kurátora 
jsou tyto: Dana Rotkovská 
776 798 580, Dalibor Titěra 
607 985 393.  
* V těchto týdnech probíhá 
každoroční adventní senio-
rátní sbírka. Konvent letos 
usnesl, že její výnos bude 
prvním vkladem do nově 
zřízeného Fondu pro bydlení 
seniorátních kazatelů, který by 
měl umožnit dlouhodobě 

vylepšit podmínky a zázemí 
pro jejich práci, a také rozšířit 
vějíř těch, pro které by tato 
místa mohla být lákavá.  
* Na seniorátním webu se brzy 
objeví přehled pražských 
vánočních a novoročních 
bohoslužeb:  
prazsky-seniorat.evangnet.cz/ 
 
 Z církve 
* Již počtvrté probíhá 
předvánoční 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 
dětskými dárky k Vánocům 
a doručí ji do 12. prosince na 
některé ze sběrných míst. 
Dárek dostane některé z dětí 
z chudých rodin v ČR. 
Podrobnosti na:  
http://www.krabiceodbot.cz 
   
Biblická úvaha                        _                             
Všechno má svůj čas 
Je čas plakat i čas smát se, čas 
truchlit i čas poskakovat… 

(Kazatel 3,4) 
 
Právě jsem absolvovala vizitaci 
ve sboru, chystám se na přijetí 
slibu staršovstva v jiném. A pak 
v dalším. Tyto tři akce mi teď 
leží v hlavě. Dojmy z nich, 

očekávání... A mezitím mám 
napsat úvahu do seniorátního 
Zpravodaje.  
   Najednou se mi to vše spojuje 
do pár veršů z Kazatele. Něco 
z toho je pro mne radost, i když 
poskakování se už k mému věku 
nehodí. Něco z toho je k pláči 
a truchlení. Život přináší obojí, 
vše musíme brát a postavit se 
k tomu. Jenže začíná advent 
a toto je námět na zcela 
neadventní úvahu. Když o tom 
však přemýšlím dále, když si 
pročítám celý oddíl o „svém 
čase“ u Kazatele, vidím, že to 
s adventem docela dobře 
koresponduje. 
   Adventem počíná nový 
církevní rok a je to tedy možná 
doba zpětného pohledu. A tu se 
mi verše z Kazatele stávají 
průvodcem uplynulým rokem. 
Čas rození (co dětí se narodilo), 
čas umírání (zemřeli nám dva 
kurátoři, sloužili až do konce); 
čas sázet (v doslovném slova 
smyslu) i čas trhat (vezmu si to 
jako sklízet – a toho bylo hodně); 
čas bořit a čas budovat 
(předvánoční úklid znamená 
udělat nejprve nepořádek, a pak 
vše uspořádat nově, hezky). 
   Zkuste si takto nechat volně 
plynout myšlenky nad tímto 
textem: Kazatel 3,1-8. Vždyť 
advent je časem očekávání, 
ztišení... 

Zdena Skuhrová 


