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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v úterý 13. října od 
9:00 hod. ve sboru Žižkov II. 
Hosty budou David Šorm, farář 
z Horní Krupé, Pavlína Radová, 
ředitelka Bratrské školy 
a Martin Čech, vedoucí sekce 
církevního školství České bis-
kupské konference. Tématem 
pastorálky budou možnosti 
sborů a role faráře v oblasti 
školství a vzdělávání.   

 Ze sborů a seniorátu 
* Nový farář kladenského 
sboru Leonardo Teca byl do 
své funkce uveden v neděli 27. 
září odpoledne. 
* Ještě do 9. října mohou 
staršovstva požádat o příspěvek 
ze seniorátního solidárního 
fondu pro 2. pololetí 2015.  
* V neděli 11. října si sbor 
v Dejvicích připomene 50. 
výročí svého osamostatnění 
a 90 let trvání evangelizační prá-
ce na území sboru.  
* Pravidelné setkání kurátorů 
se uskuteční 17. října od 9:30 
hod. ve strašnickém sboru.  
* Noví duchovní naší církve 
budou slavnostně uvedeni do 
svých funkcí při bohoslužbách 
v neděli 18. října od 15:00 hod. ve 
Střešovicích. 
* Nový konvent pražského 
seniorátu se sejde k 1. zasedání 
v sobotu 7.  listopadu. Svolání 
konventu i průvodní dopis 

s úkoly pro staršovstva je ve 
sborech již k dispozici.  

Mládež 
* V libeňském sboru se 16. - 17. 
října uskuteční polovíkendov-
ka pro konfirmandy s téma-
tem „Loď, které církev říkáme“. 
* Stále je možnost kandidovat 
do nového SOMu, jehož volba 
proběhne 18. října od 17:30 hod. 
v kostele u Martina ve Zdi. 
* Více informací naleznete na 
facebookových stránkách pod 
heslem „Mládež pražského se-
niorátu ČCE“. 

 Biblická úvaha                       _ 
Sůl v žižkovském těstě 
Chci dnes připomenout osobu 
známou daleko víc ve světě než 
u nás na Žižkově.  Přemysl 
Pitter (21. 6. 1895 – 15. 2. 1976) 
byl protestantsky orientovaný 
kazatel, sociální pracovník, 
spisovatel, radikální pacifista.  
   Se skupinkou spolupracovníků 
a okruhem přátel a sponzorů 
vybudoval za hospodářské krize 
ve dvacátých letech minulého 
století na Žižkově v Sauerově 
ulici „Milíčův dům“, kde 
pracoval s dětmi z celé čtvrti, 
které by jinak vyrůstaly na ulici. 
Na tehdejší dobu to byl velmi 
pokrokový čin.  
   I za války svým jednáním 
Přemysl Pitter předešel nejen 
dobu, ale přesáhl i hranice 
Žižkova. Pomyslně stojí po boku 

sira Nicholase Wintona, který 
zachránil za války životy stovky 
dětí. I přes přísné zákazy Pitter 
za války navštěvoval a zásoboval 
židovské rodiny. Po válce od 
ministerstev vyžádal několik 
znárodněných zámků v okolí 
Prahy a staral se v nich 
o zubožené židovské děti, které 
se vracely z koncentračních tá-
borů a nenacházely své blízké, 
německé bezprizorní děti při 
odsunu i české sirotky. Mnohým 
z nich zachránil život a otevřel 
novou poválečnou cestu od-
puštění. Dodnes vzpomínají ti, 
co prošli Pitterovými domovy, 
jak tato zkušenost zásadně 
formovala jejich další život. 
   Když si vzpomenu na Pitterovy 
aktivity, napadá mne, že by dnes 
jednal stejně soucitně. Najal by 
několik autobusů, svážel běžence 
a pomáhal jim na další cestě. 
A nejspíše by byl - jako už 
poněkolikáté - nepochopen či 
spíše i odsuzován. 
   Nenávisti a nedůvěry máme 
kolem sebe vždy dost. Naproti 
nim milosrdenství, láska a od-
puštění jsou hodnotami, které 
otevírají nadějnou budoucnost. 
Věřím, že je to právě tichý hlas, 
kterým křesťanské církve mohou 
sloužit světu k dobrému. Přemysl 
Pitter je svědkem, který ukazoval 
světu k milujícímu Bohu nejen 
slovy, ale také svými činy. 
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