ZPRAVODAJ
P R A Ž S K É H O S E N I O R Á T U Č E S K O B R AT R S K É C Í R K V E E VA N G E L I C K É

list op ad 20 19
Pastorální konference

Najdete na nich popis událostí
podzimu 1989 na různých místech,
jak je zaznamenali evangeličtí
pamětníci, dokumenty z tehdejšího
synodu, který právě v Praze tehdy
probíhal, videa k tématu svobody:
http://30svobodnychlet.cz/

* Pastorální konference se
v listopadu v obvyklém formátu
výjimečně nekoná. Duchovní jsou
namísto toho v úterý 12. listopadu
od 9.00 do 16.15 hod. zváni do
velké posluchárny ETF UK na
sympozium Sto let evangelické Mládež
teologie.
* Na víkend 22. - 24. listopadu se
Ze sborů a církve
chystají společné dny mládeže
* V neděli 3. listopadu se v kostele Pražského a Ústeckého seniorátu
Martin
ve
Zdi
uskutečnily v Úštěku. Chystá se víkend se zajíbohoslužby s ordinací (slavnost- mavými hosty, zpíváním, hrami,
ním uvedením) Kristýny Kupfové, ztišením a dalším zajímavým proMichaela Pfanna a Aleše Rosického gramem.
za farářku, resp. faráře a Martina * Podrobnější inform. najdete na
http://prazska-mladez.evangnet.cz/
Putny za výpomocného kazatele.
či na facebookové stránce „Pražská
* Salvátorský sbor zve na li- evangelická mládež“.
stopadový varhanní podvečer ve
středu 6. listopadu od 18.30 hod. Z ekumény
Hostem bude varhaník Ondřej * Sdružení evangelikálních teologů
Valenta.
zve na teologické fórum Nové
* Nakladatelství EMAN a kobyliský české překlady Bible (2009 sbor zvou na uvedení vzpomínkové 2019). Koná se v pondělí 11.
novely Pavla Veselého „Čárlí, kluk listopadu od 9.00 do 16.00 hod.
z fary“ ve čtvrtek 14. listopadu od v Soukenické 15. Cena je 200 Kč,
19.00 hod. v kostele U Jákobova přihlásit se je možno nejpozději do
5. listopadu zde:
žebříku (U Školské zahrady 1).
set@evangelikalni-teologie.cz
* Evangelický sbor v Brandýse nad
Labem nabízí nově své prostory * Ekologická sekce České křess velkou a pěknou zahradou ke ťanské akademie zve na besedu se
krátkodobým pobytům evange- Zdeňkem Drmlou o péči o polické mládeže a obdobných skupin rosty v pražských chráněných územích a sadech. Beseda se bude ko(do 15-20 lidí). Podrobnosti zde:
http://ubytovani.evangnet.cz/ubyto nat v úterý 12. listopadu od 17.30
vani/brandys-nad-labem
hod. v přízemí pražského kláštera
* Mediální oddělení naší církve Emauzy (Vyšehradská 49).
připravilo speciální webové stránky „30 svobodných let“ ke kulatému výročí sametové revoluce.

Biblická úvaha
Mistře, namáhali jsme se celou
noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé
slovo spustím sítě.
(srov. Lukáš 5,1-7)
Ráno. Takové šedivé a unavené.
Celou noc byli rybáři na lodi, ale nic
nechytili. K vodě přichází Ježíš
s davem lidí: „Šimone, prosím tě,
zavez mě svou lodí kousek od
břehu.“ Když Ježíš skončí kázání,
posílá Šimona zase lovit ryby. Je to
nelogické, ve dne ryby neberou. Ale
Šimon tam přece jede a ryb chytí
hodně moc.
Nasedá někdy Ježíš i k nám do
lodi? Když jsme unavení, věci se
nedaří... Dává sílu a odvahu to
zkusit znovu?
Pane Bože,
někdy na tebe moc nemyslíme. Jako
bys patřil spíš do kostela a k nedělnímu dni než do toho všedního,
pracovního, civilního.
Máš co říct i do našich obyčejných
věcí? Souvisí s tebou nějak naše
starání, nakupování, uklízení, pečování o děti, psaní úkolů, naše civilní
zaměstnání, vztahy s kolegy, volný
čas, sport, koukání na televizi,
nuda, spěch, nevyspání, nemoci,
naše sny...?
Tušíme, že nás vidíš vcelku. I když
si sami někdy připadáme roztříštění
na spoustu malých částí. Prosíme
o soustředěnost, celistvost. Prosíme, mluv k nám, proměňuj naše
obyčejné dny. Dej nám sílu dělat
i malé věci dobře. Proměňuj nás
v ducha-plné lidi. Amen.
Lenka Ridzoňová
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