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

č er ve n ec - s rp en 2018
Pastorální konference
* První poprázdninová pastorální
konference se uskuteční v úterý
11. září od 9:00 hod. ve vršovickém sboru (Tulská 1/14).
Program bude upřesněn později.

Z církve

* O prodlouženém víkendu 27. –
30. září proběhnou v Pardubicích
oslavy 100 let naší Českobratrské
církve evangelické. Podrobný
program oslav je k dispozici ve
* Seniorátní výbor ještě stále hledá sborech. Všichni jsme srdečně
pracovní skupinu pro přípravu zváni.
programů pastorálek ve školním * Za Pražský seniorát se chystáme
roce 2018/19. Případní zájemci se na této slavnosti podpořit
výpomocí naši seniorátní mládež a
mohou hlásit u Romana Mazura.
pardubický sbor, které chystají
drobné sladké a slané občerstvení.
Ze sborů
Bližší praktické informace sdělíme
* Administraci (= zastupující v zářijovém zpravodaji.

Modlitba před dovolenou
Pane, Ty ses dovedl vydat
až do konce svých sil pro druhé,
když byl k tomu čas –
ale Ty ses dovedl také zastavit
a odpočívat, když k tomu byl čas.
Tys dovedl zavést své učedníky
do ústraní, aby si odpočinuli.
V mlčení, tichu a samotě jsi hledal
odpočinek pro sebe i pro druhé.
Především dej, abychom Tě
o dovolených zkusili hledat,
objevovat, setkávat se s Tebou!
Potřebujeme ticho,
abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane.
Ať dovedeme být vynalézaví,
až budeme hledat ticho,
samotu a klid.
Ať se dovedeme ztišit někde
v zapadlém koutě lesa,
na rozkvetlé louce v podvečer,
na břehu rybníka, na vrcholu hor,
v opuštěném kostelíku...

duchovenské vedení) dočasně neobsazených
sborů
v Benešově
a v Horních Počernicích převezmou Z Diakonie
po prázdninách Jiří Ort, resp. * Diakonická servisní agentura
s.r.o. hledá na částečný úvazek
David Balcar.
kolegu se zdravotním postižením
* Všechny sbory seniorátu měly za
na pracovní pozici pracovník/ nice
úkol do konce prvního pololetí
technicko-hospodářské
správy.
posoudit své nemovitosti. Těm,
Inzerát s podrobnějšími informakteří tak dosud neučinili, si
cemi je k dispozici ve sborech.
Ať dovedeme být v tichu
dovolujeme připomenout příslušné
před Tebou a naslouchat.
podklady, které jsou k nalezení zde:
Ať dokážeme využít doby
https://bit.ly/2lFS0p5
své dovolené k tomu,
* Do své funkce salvátorského
abychom tváří v tvář Tobě samému,
faráře bude Tomáš Trusina uveden
Pane, dovedli zvážit a zhodnotit
na slavnostních bohoslužbách
uplynulý rok, svůj život, svou práci,
v neděli 16. září od 14:30 hod.
své jednání, svůj vztah k nejbližším,
k rodičům, k manželce, manželovi,
* Obdobně bude Zdeněk Šorm
dětem, přátelům, sourozencům...
v neděli 7. října odpoledne uveden
svoji lásku k Tobě, sílu své víry,
do své nové funkce vinohradského
životnost své naděje a důvěry.
faráře.
* Noví začínající faráři a jáhen
naší církve budou do svých funkcí
uvedeni na slavnostních ordinačních bohoslužbách v Ústí nad
Labem v neděli 21. října odpoledne.

Ty sám nás veď
po našich prázdninových cestách.
Převzato z webu: www.pastorace.cz

Zpravodaj vydává měsíčně seniorátní výbor Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické //
Adresa: U Pošty 6, 180 00 Praha 8 – Libeň // Mob.: 777 823 540 (senior Roman Mazur), 606 660 028 (seniorátní farář Jakub Malý) //
Bankovní spojení: 27 00 23 76 49/2010 // Web: prazsky-seniorat.evangnet.cz // E-mail: prazsky-seniorat@evangnet.cz

