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

ú no r 2 021
fesní životopis a motivační dopis K zamyšlení
nechť zájemci doručí nejpozději do
* Únorová pastorální konference
Radujte se, že vaše jména jsou
5. února 2021. Podrobnosti zde:
proběhne on-line formou v úterý
zapsána v nebesích.
https://1url.cz/@bratrskaskola
9. února, výjimečně odpoledne od
(Lukáš 10,20; heslo měsíce února
13:30 do 15:30 hod. Úvodní po- * Skladatel a básník Marek Šlechta
hledá
varhaníka/varhanici
pro
podle Hesel Jednoty bratrské)
božnost bude mít Lukáš Ondra.
V druhé části programu od 14:30 nahrávku, která bude přílohou jeho
hod. bude naším hostem brněnský básnické sbírky. Za nahrání skla- Máme protekci? Docela by se teď
herec a evangelík Láry Hauser. deb bude vyplacen honorář dle do- hodila. Být dobře zapsaný tam, kde
Srovná pro nás církevní a diva- hody. Pro bližší informace kon- všechno vědí, hlavně jak to dopaddelní prostředí: Co se my můžeme taktujte přímo M. Šlachtu: 774 685 ne a kdy to všechno konečně skončí. Nic už nebude, jak to bylo.
naučit z jiné oblasti, v čem může- 370 / www.marek-info.eu
me být druhým naopak inspirací * Sesterská Metodistická církev Obávám se, že žádnou protekci
my? Adresu k připojení obdrží ob- nabízí k pronájmu farní byt nemáme. Spíš naopak. Kdo se po
vyklí účastníci e-mailem, ostatní si v Horních Počernicích, (4+1; 92 přečtení únorového hesla začne
ji mohou vyžádat u R. Mazura.
m2; Křovinovo náměstí 12). Vý- tetelit blahem: „to je ono, právě tochozí cena k jednání je 19.000 Kč, hle jsem potřeboval číst zrovna dnes,
Z církve a ekumény
ovšem v případé, že by byl nájem- v téhle době“, měl by trochu
* Náhradní jednání našeho kon- ník z církve, je možnost domluvit se přibrzdit. Je to jen půlka verše, jeventu proběhlo formou on-line an- na znatelném snížení ceny pro- nom část sdělení. Textu hesla předkety v první polovině ledna. Schvá- nájmu. Kontaktní adresa: 777 chází příběh vyslání sedmdesáti:
lené finanční odvody všech sborů 939 267 / petr.prochazka@umc.cz Ježíš je posílá jako svůj předvoj na
bleskovou evangelizační misi. Po
jsou shrnuty na této stránce:
Mládež
jejich radostném návratu s hlášehttps://1url.cz/@repartice
ním úspěšné akce je však nepo* Seniorátní adventní sbírku * Aktuality o činnosti mládeže
chválí, ale varuje: „nejásejte, že
vykonaly téměř všechny sbory, ač můžete sledovat na jejím webu
nepřítel před vámi kapituloval...“
tentokrát nebyla povinná. Vynesla nebo na jejím profilu na Facebooku
Z toho že se nemáme radovat? Ne79.398 Kč. Prostředky budou v dal- Pražská evangelická mládež.
ní ten Ježíš divný?
ších měsících a letech použity na
Není. On ví přesně, jak to s námi
solidární podporu našich menších
je. Konáme přeochotně dobré dílo
a slabších sborů na cestě k samov církvi: ó, jak jsme rádi, když nás
financování. Stejný fond byl v druněkdo pochválí; dáme sboru velký
hém pololetí minulého roku posílen
dar, ó, jak jsme rádi, když si toho
rovněž výjimečným darem střeněkdo všimne. Ó, jak rádi slavíme
šovického sboru ve výši 100.000 Kč.
svá malá vítězství...
Všem dárcům děkujeme!
Jsou–li to ale opravdová vítězství,
* Synodní rada Českobratrské církpak je vybojoval on, ne? A my jsme
ve evangelické vyhlašuje výběrové
u nich mohli být díky tomu, že jsme
řízení na funkci ředitelky nebo
mu byli nablízku. A to je nakonec to
ředitele Bratrské školy – církevní
nejlepší a nejradostnější a nikdo
základní školy v Praze 7. Přihlášky
nám to nevezme, ani dnes ani zítra...
Tomáš Fendrych
k výběrovému řízení obsahující proPastorální konference
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