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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
v prvním pololetí školního roku 
2015/2016 budou konat ve 
sboru Žižkov II v obvyklých 
termínech (druhé úterý 
v měsíci). Program připravuje 
dvojice farářů Maroš Klačko 
a Jakub Malý.  
   
 Ze sborů a seniorátu 
* Již jen hodiny zbývají do 
velkých husovských slavností 
5. – 6. července. Podrobný pro-
gram je k nahlédnutí např. zde: 
http://www.hus-fest.eu 
* Zveme vás na Seniorátní den, 
který se bude konat v neděli 13. 
září ve sboru v Dobříši. Je 
připraven bohatý program pro 
děti i dospělé.  
* Na seniorátním webu (odkaz 
v hlavičce dole) byla zřízena 
nová sekce „Videoprezentace 
seniorátu“. Jsou v ní ke zhléd-
nutí krátké medailónky někte-
rých sborů či aktivit seniorátu 
tak, jak byly připraveny pro 
zasedání synodu v roce 2015. 
 
Mládež 
* Druhý víkend v listopadu (13. - 
15. 11.) proběhnou Seniorátní 
dny mládeže v Soběhrdech. Jste 
srdečně zváni. Na podzim pro-
běhne také volba nového 
seniorátního odboru pro 
mládež. Rádi přivítáme nové 

tváře, které by chtěly do SOMu 
kandidovat. 
 

Biblická úvaha                        _    

Nedovedu srovnávat, co je 
krásné a co ještě krásnější, jako 
Petr Hutka v písničce,(„Krásný 
je vzduch, krásnější je moře..“). 
Myslím, že krásné je všecko, na 
co se těšíme. A na začátku 
prázdnin je to právě ten letní 
vzduch, hory, posečené louky 
i vonící lesní paseky. A také 
melouny a borůvky, cachtání 
v potoce nebo podvečer u tá-
boráku. Možná i modrý mořský 
obzor se spoustou slunce 
a cizokrajná barevná tržiště, 
nezvyklé stavby a jiná kultura. 
To všechno je dobrý důvod 
k vděčnosti. Připomíná nám to 
Boží dobrotu. Pán Bůh nám 
tenhle krásný svět dal, aby se 
nám v něm dobře žilo. A nám se 
žije dobře. Jen za to někdy 
zapomínáme děkovat. A to je 
chyba, protože s vděčností 
souvisí vědomí, že na to ne-
máme právo, ale že je to všecko 
nezasloužený dar.  A dary do-
stáváme proto, abychom je 
sdíleli s druhými.   
   K tomu, co dostáváme a máme 
sdílet, patří čas.  Proto je kon-
cem června na místě vděčnost 
rodičům a učitelům, vycho-
vatelům, vedoucím skauta 
i všech možných kroužků 
a družin, a také učitelům 
náboženství a nedělní školy. 

Prostě všem, kdo se dětem celý 
rok věnují, připravují pro ně 
zajímavý program, aby se něco 
naučily, dozvěděly, aby jejich čas 
nebyl prázdný. Aby poznaly 
samy sebe, dospěly k sebekázni 
a povznesly se k Bohu (jak říkal 
Komenský). K tomu potřebují 
nás dospělé, náš čas a naše 
věrohodné příklady a svědectví. 
Kolik hodin času proseděly 
maminky se svými dětmi nad 
domácími úkoly nebo u piana! 
Kolik času stálo vymýšlení prog-
ramu na letní tábor nebo na 
rodinnou neděli!  
   Když dar času sdílíme s dru-
hými a žijeme ho pro druhé, má 
smysl. Není „zabitý“. A tak k těm 
krásným věcem, za které máme 
děkovat, patří určitě i „usměvavé 
tváře“ našich dětí a všech, kte-
rým jsme dali něco za sebe 
a svého času. 
   Možná je trochu odvážné 
spojovat prázdniny s výhledem 
na Boží království. Ale myslím, 
že každá krásně, radostně 
a vděčně prožitá chvíle je 
ochutnávkou toho, co nás 
v plnosti teprve čeká. Každé 
dobro, přijaté od Pána Boha, je 
povzbuzením, abychom na cestě 
k cíli neztratili naději. Takovým 
dobrým darem je i čas odpočinku 
sedmého dne a věřím, že i čas 
prázdnin. 
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