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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v úterý 8. září od 
9:00 hod. ve sboru Žižkov II 
(Čajkovského 1639/10). Hosty 
k prvnímu tématu Sociální 
problematika 4x jinak budou 
Ivana Čonková a Petr Porada. 
   
 Ze sborů a seniorátu 
* Seniorátní den se bude konat 
v neděli 13. září ve sboru 
v Dobříši. Hlavními body boha-
tého programu jsou rodinné 
bohoslužby s Matějem Opočen-
ským od 10:00 hod. a přednáška 
Věry Pokorné na téma Vývoj 
sebereflexe u dětí od 14:00 hod.  
* Jsme srdečně zváni na 
konferenci Čím je nám dnes 
Přemysl Pitter, která se bude 
konat 12. září od 9:30 hod. 
v zasedací místnosti areálu 
Akademie věd (Na Florenci 3).  
* V neděli 11. října si sbor 
v Dejvicích připomene 50. 
výročí svého osamostatnění 
a 90 let trvání evangelizační 
práce na území sboru. Slavnostní 
bohoslužby začínají v 9:30 hod., 
odpolední program v 14:30 hod. 
* Nový konvent pražského 
seniorátu se sejde k 1. zasedání 
v sobotu 7.  listopadu. Star-
šovstva musí zvolit poslance 
(podle §23 Církevního zřízení 
a čl. 27-29 Řádu o správě církve). 
Konvent bude volit nové před-
sednictvo a téměř celý seniorátní 

výbor a jeho náhradníky. Pro-
síme, abyste věnovali přípravě 
těchto voleb a výběru vhodných 
kandidátů pozornost. 
 
Mládež                                          
 * Od 2. do 4. října se koná 
Sjezd nejen evangelické mlá-
deže v Litoměřicích: 
http://www.sjezd.mladez.evangnet.cz/ 

Pražský odbor mládeže zorga-
nizuje společný odjezd do Lito-
měřic, o čemž naleznete infor-
mace na našich facebookových 
stránkách „Mládež pražského 
seniorátu ČCE“.   
 
Biblická úvaha                        _    
„[Kristus hovorí:] Čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste 
urobili.“  (Mt 25,40) 
   Ježišove slová zasadené do 
kontextu podobenstva o posled-
nom súde inšpiratívnym spô-
sobom osvetľujú i našu situáciu 
a aktuálne dianie v spoločnosti. 
Stručne sa pozrime na tri 
aspekty citovaného verša, ktoré 
podrývajú naše zaužívané před-
stavy o realite – konkrétne vo 
vzťahu k rodine, hierarchii 
a výhodnom konaní. 
   Po prvé, Ježiš hovorí o „bra-
toch“ – a my smieme dodať 
i sestrách – a tým rozširuje chá-
panie toho, čo máme na mysli 
pod pojmom rodina. Tu už viac 
nejde len o biologické danosti, 

o pokrvnú príbuznosť, o rodovú 
spriaznenosť. Toto je jeden 
z osobitných dôrazov, ktorý 
kresťania môžu priniesť do 
diskusie o tom, kto má údajne 
právo považovať Európu za svoj 
domov. 
   Po druhé, ďalším podnetným 
výrazom daného biblického 
verša je prídavné meno „naj-
menší“. V chápaní bežnom 
aj v našej spoločnosti to zname-
ná najmenej významní či bezvýz-
namní, prehliadaní, odsúvaní na 
okraj... Ježiš i tu pôsobí „pod-
vratne“ – spochybňuje, ba pria-
mo ruší zaužívané hierarchické 
modely jeho doby ako pán – 
otrok, bohatý – chudobný, muž – 
žena. Či aj my skôr nehľadíme na 
tituly, bankové kontá alebo 
nablýskané karosérie než na to, 
čo je vôľa Otca v nebesiach? 
   Po tretie, Ježiš týmito svojimi 
slovami rozbíja vzorec konania 
do ut des – „dávam, aby si dal“, to 
znamená: za svoje konanie 
očakávam niečo späť, najlepšie 
niečo, čo je pre mňa atraktívne 
a čo sa mi vyplatí. Ak máme 
konať niečo v prospech tých 
„najmenších“, len ťažko môžeme 
očakávať bezprostrednú a lákavú 
odmenu. Skôr naopak.  
   Kiež aj my máme odvahu 
postaviť sa po boku Ježišových 
blahoslavených. 
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