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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v úterý 8. prosince 
od 9:00 hod. ve sboru Žižkov II. 
Hostem bude Martin C. Putna, 
který promluví na téma 
Porovnání ruské a americké 
religiozity.  

 Ze sborů a seniorátu 
* Ještě začátkem prosince je 
možno připojit se k dobročinné 
akci „Krabice od bot“. Více 
informací lze najít na webu: 
www.krabiceodbot.cz  
* Ve sborech probíhající advent-
ní seniorátní sbírka je letos 
určena na pomoc menším sbo-
rům při jejich povinných 
odvodech za zaměstnance do 
církevního personálního fondu. 
* Slavnostní uvedení (staro)no-
vě zvolených členů seniorátního 
výboru a seniorátního odboru 
mládeže do jejich funkcí proběh-
ne v rámci večerních bohoslužeb 
u Martina ve Zdi v neděli 17. led-
na od 19:30 hod. Seniorátní výbor 
bude v dalších letech pracovat  
ve složení: Roman Mazur, Zdena 
Skuhrová (senior a seniorátní 
kurátorka), Petr Firbas, Daniel 
Heller, Tomáš Trusina, Tomáš 
Fendrych (členové), Lenka Ri-
dzoňová, Jan Mašek, Pavel Kalus, 
Eva Potměšilová (náhradníci). 

Mládež 
* Mládež srdečně zve na festival 
amatérských divadelních soubo-

rů „Svatí blázni“, který pro-
běhne v nuselského sboru (Ža-
teckých 1169/11) v sobotu 12. pro-
since od 14:00 hod.  
* Tradiční benefiční ples 
„Báječnej bál“ se uskuteční 
v pátek 15. ledna od 20:00 hod. 
v kulturním domě KC Zahrada 
(Malenická 1784/4, Praha – 
Chodov).  
* Bližší informace naleznete na 
facebookových stránkách pod 
názvem „Mládež pražského se-
niorátu ČCE“. 

 Biblická úvaha                       _ 
Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: 
„Pane, už v tomto čase chceš 
obnovit království pro Izrael?“ 
Ježíš jim řekl: „Není vaše věc 
znát čas a lhůtu, kterou si Otec 
ponechal ve své moci; ale do-
stanete sílu Ducha svatého, 
který na vás sestoupí, a budete 
mi svědky (…) až na sám konec 
země.“ 

(Skutky apoštolů 1,6-8) 
Co je největším bohatstvím sou-
časné církve? Krásné siluety či 
interiéry kostelů? Dlouhá tra-
dice otců a matek víry, teologů 
a svědků minulých generací, 
míst, kde se konala její práce?  
Hierarchie pravomocí a úřadů? 
Dobročinnost, kterou často 
koná? Její (přinejmenším něk-
teří) vlídní a vzdělaní členové?  
   Ani žádná konkrétní křesťan-
ská komunita ani církev jako 
celek nemá nic cennějšího než 

Ježíšův příběh. Příběh toho, 
který sestoupil z Božího světla 
do našeho světa. Příběh toho, 
který z lásky k nemocným a zou-
falým konal divy a znamení. Pří-
běh toho, který v ilustrativních 
podobenstvích i diskusích s 
učenými představoval Boha jako 
nezpochybnitelnou, ale zároveň 
otevřenou a laskavou autoritu. 
A především příběh toho, který 
údělem svého ukřižování a vzkří-
šení postavil už napořád most 
mezi Božím a lidským světem.  
   Prvním z úkolů církve mezi 
dvěma největšími adventy (= 
příchody) Božího vlivu do světa, 
je tedy vždy znovu objevovat 
a sdílet moc Ježíšova příběhu. 
Tak, jak ho popisují biblická 
i pozdější svědectví. Tak, jak do 
něho vtahují obřady křtu a 
večeře Páně. Objevovat ono 
vyprávění pro sebe, ale rovněž 
pro necírkevní okolí, které nás 
obklopuje. Ježíšův příběh máme 
oblékat do takových slov, 
ilustrací a forem, které budou 
srozumitelné právě i lidem, kteří 
jsou naší víře zatím vzdálení. Nic 
lepšího pro tento svět než toto 
svědectví přece nemáme. 
   Mám dobrou naději, že pokud 
v tomto klíčovém úkolu obsto-
jíme, to ostatní důležité (hezké 
kostely, síly i prostředky k do-
bročinnosti…) nám bude v hojné 
míře přidáno. 

Roman Mazur 
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