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Pastorální konference
*
Pastorální
konference
začne v úterý 13. února v 9:00
hod. ve Strašnicích. Kázání
k žehnání praporu pronese farář a vojenský kaplan Pavel
Ruml, o práci v nemocnicích
budeme diskutovat s Annou
Šourkovou, předsedkyní Asociace nemocničních kaplanů.
Ze sborů a církve
* Seniorátní výbor Pražského
seniorátu vydal (v rámci grantového systému ČCE) výzvu
k podávání žádostí na podporu mikroprojektů pro rok
2018. Žádosti podávejte do 15.
února, případné dotazy směřujte
na adresu grantové komise:
mikroprojekty-ps@seznam.cz
* Ekologická sekce České
křesťanské akademie zve na
besedu s hydrologem Janem
Daňhelkou z Českého hydrometeorologického ústavu o problému hrozícího sucha. Beseda
proběhne v úterý 13. února od
17:30 hod. v přízemí kláštera
Emauzy (Vyšehradská 49).
* Do 15. března je ze strany
farních sborů potřeba vyplnit
evidenční dotazníky a výkazy
hospodaření. Podrobnosti najdete ve sborové zásilce z ústředí.
* Všechny seniory srdečně
zveme na rekreaci v Chotěboři, která proběhne od 9. do 17.
června s tématem „V tvé síle,

Pane Bože můj...“ Podrobnější Jozue nárok: „Vyvolte si dnes,
informace a přihlášky žádejte ve komu chcete sloužit. Zda božsvých sborech.
stvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem
Mládež
* Ve dnech 6. – 8. února a v Egyptě, nebo božstvům Emoproběhne setkání s korejskou rejců?“
Je možno vsadit po babylonmládeží, 24. února Deskohrasku
na vlastní schopnosti –
ní v salvátorském sboru. Bližší
rozklíčovat zákonitosti nebes,
informace hledejte zde:
složitost světa, zhodnotit a naprazska-mladez.evangnet.cz
plánovat jak dál. Copak dnes ze
Biblická úvaha
všech stran na člověka neútočí
Vyvolte si dnes!
vědecky podložená a zaručená
První měsíc nového roku byl ve řešení osobních i celospoleznamení voleb. A já u voleb čenských problémů?
ještě zůstanu.
Kanaánci a jejich přírodní božV závěru dlouhého příběhu stva? Vlastně nešlo o nic jiného,
o cestě do zaslíbené země naj- než si zajistit dobré bydlo a co
deme vyprávění o obnově nejvíce si užít. Ani tady není tak
Smlouvy (Joz 24). Jozue připo- těžké najít souvislost s dnešmíná všechny veliké Hospodi- kem. Kolik snahy dokáže člověk
novy skutky, které dovedly vynaložit k zajištění blahobytu!
Izrael až do zaslíbené země. A co všechno jsou lidé ochotní
Není tedy samozřejmé, že se po udělat pro dosažení toho pravétolika zkušenostech budou ho prožitku.
Izraelci Hospodina držet? Není Egyptským řešením bylo spoleJozuova výzva zbytečná? „Vy- hnout se na moc a bezpodmínečvolte si dnes, komu chcete nou nadvládu. Copak tohle je
sloužit.“ (Joz 24,15). Jozue ví, co dnes pasé? Mít nad druhým
dělá. Vždy znovu je třeba si člověkem vrch, moci ho ovládat,
připomínat toho, k němuž jsme diktovat, jak bude žít?
se přihlásili, stejně tak i to, zač To jsou možnosti, které se
všechno mu vděčíme.
nabízejí. Proti nim stojí HospoTy další Jozuem předkládané din se svým absolutním náromožnosti, jak se v životě zařídit kem, se svým Desaterem a ano,
a na co vsadit, nejsou ani zda- Ježíš s přikázáním lásky.
leka minulostí. Jen musíme Tak to k těm volbám.
odkrýt závoj času, abychom
Eva Potměšilová
pochopili, že i před nás klade
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