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

b řez en 201 9
s mottem „Pán Bůh je přítomen...“
Přihlášky a další informace si lze
* Pastorální konference provyžádat u faráře M. Strádala (603
běhne v úterý 12. března od 9.00
485 601, jaromir.stradal@atlas.cz).
hod. v klimentském sboru (KliPředstavitelům
sborů
si
mentská 1211/18). Nejprve pro- *
dovolujeme
připomenout,
že
evihovoříme organizaci a náplň pastorálek. Anna Stodolová, vedoucí denční dotazníky a výkazy hospoSOS centra Diakonie ČCE, pak daření za rok 2018 je potřeba vypromluví o domácím násilí, a také plnit do konce března. Tyto dotazo programu pro domácí násilníky, níky je nově potřeba schválit rozhodnutím staršovstva.
který Diakonie nabízí.
Pastorální konference

Ze sborů a seniorátu

Z ekumény

* Grantové komisi Pražského seniorátu se sešlo devět žádostí o podporu mikroprojektů v celkovém objemu 166.990 Kč. K dispozici bylo
jen 101.912 Kč. Komise proto rozhodla podpořit pět z nich, jmenovitě
ze sborů H. Počernice, Hvozdnice,
Soběhrdy a Uhříněves a ze SOMu.
Podrobnější údaje jsou na adrese:
http://mikroprojekty-ps.sweb.cz

* Ekologická sekce České
křesťanské akademie zve na besedu
s Tomášem Kloučkem z iniciativy
Naše Malešice o zkušenostech
s environmentalistickou činností
na okraji Prahy. Beseda se bude
konat v úterý 12. března od 17.30
hod. v přízemí pražského kláštera
Emauzy (Vyšehradská 49).

* Klimentský sbor zve na Večer
s hostem, který se uskuteční ve
čtvrtek 21. března od 19.00 hodin ve
sborovém sále ve 3. patře v Klimentské 18. Starozákonník Martin
Prudký bude mluvit na téma „Svaté
války ve Starém zákoně - o vztahu
náboženství a násilí podle Písma“.

Mládež
* V pondělí 4. března od 18.00 hod.
proběhne v Café Kampus (Náprstkova 10) diskuzní večer na téma
„Církev ve společnosti“ s Martinem Prudkým, Mikulášem Minářem a Janem Škrobem.

* Aktuální informace o akcích
mládeže najdete na stránkách:
* Jarní seniorátní konference se
http://prazska-mladez.evangnet.cz/
uskuteční v pátek 29. března od
a na Facebookové stránce Pražská
17.00 do 20.00 hod. v druhém
evangelická mládež.
žižkovském sboru (Čajkovského
1639/10). Na téma „Bohoslužby Biblická úvaha
v ČCE a nová agenda?“ promluví Pokora
a bude debatovat Radmila Včelná,
„Všichni se oblečte v pokoru jeden
předsedkyně liturgického poradvůči druhému, neboť Bůh se staví
ního odboru synodní rady.
proti pyšným, ale pokorným dává
* Rekreace seniorů v Chotěboři se milost.“ (1. Petrova 5,5b)
uskuteční v termínu 15. - 23. června

Od Božího rána, sotva člověk otevře oči, vidí spoustu všedních věcí,
které jsou nádherné. A napadají ho
různé myšlenky. Jsou chvíle, kdy je
člověk obdařen podnětem, aby to,
co se zrodilo v jeho duši, vyjádřil,
zachytil. A vzniká dílo. Zápis do
notýsku, na okraj novin, článek, tah
štětce, fotografie, otisk ruky ve
hmotě. Člověk je tvor tvůrčí. Vše
vidí po svém.
Ale… vidět po svém neznamená
sám sebe postavit do středu všehomíra. Příliš velká sebestřednost
nikomu neprospěje. Co já...? Nesmělé vyhlédnutí, první myšlenka,
pokus. Detail, chvíle, drobnost,
která v sobě vždy nese otisk celku,
který nás přesahuje. Pokorné
zachycení toho co jest. Co bylo
stvořeno. Co nás oslovuje a napadá.
A především vědomí, že to, co ke
mně přichází a co chci sdělit, je
součástí celku, něčeho, co mě
přesahuje. A je mi dáno, abych se
pokoušel to podstatné vyjádřit.
Pokora nám dává možnost vidět
věci v souvislostech. Pokora nás
vede být otevřen ke světu, změně,
světlu, zvuku, slovu. Pokora otvírá
oči pro vidění druhého v přejném
světle. A dává čas i prostor o věcech přemýšlet. Ne můj úspěch, ale
to co vyjadřuji, je důležité.
Dobře je tomu člověku, který je
pokorný, který ví, že je tady dobře,
že je součástí toho, co jej obklopuje. Jeho dílo druhé obohacuje
a ukazuje dobrým směrem. K hledání a vyjádření toho podstatného.
Pavel Kalus
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