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drobných zajímavých dárků budete v mediální sféře výhodou. Nástup je
moci podpořit chráněné dílny.
možný ihned. V případě zájmu pište
* Pastorální konference se bude
na: personalie@proglas.cz
konat v úterý 11. prosince od 9.00 * Souhrný přehled svátečních
hod. v modřanském sboru (Pís- bohoslužeb ve sborech seniorátu K zamyšlení
ková 263/6). Hostem bude Cyril bude brzy k dohledání na senio- Advent
Havel, kněz, autor a překladatel rátním webu:
Advent je tady. Co kdybychom toto
prací z náboženské pedagogiky. http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/ období zkusili vnímat trochu méně
Pronese kázání a bude s námi ho- * Seniorátní výbor Pražského jako přípravu na vánoční čas
vořit o katechezi a použití ob- seniorátu vydává v rámci Granto- a trochu více jako začátek nového
razových karet.
vého systému ČCE výzvu k podá- roku, toho našeho, církevního?
vání žádostí o podporu mikro- Nechme rok občanský dochvátat
Ze sborů a seniorátu
projektů pro rok 2019. Výzva od Černého Pátku (Black Friday)
* Konvent - výroční setkání zástup- bude koncem listopadu rozeslána
plného slev přes bohatou štědroců všech sborů našeho pražského do sborů a rovněž je spolu s formuvečerní nadílku až k petardám a dělseniorátu – proběhl v sobotu 10. lářem žádosti a pravidly grantové
buchům Silvestra.
listopadu. Do seniorátního výboru soutěže vystavena zde:
Uplynulý církevní rok je tedy za
dovolil na 6 let duchovní Davida http://mikroprojekty-ps.sweb.cz
námi. Byl opět ve znamení oslav,
Balcara a Lenku Ridzoňovou, jako Žádosti podávejte do 31. ledna,
neb jsme tu už 100 let. Oslavy byly
delegáty na synod vyslal na 4 roky případné dotazy směřujte na:
velkolepé, možná trochu příliš,
Davida Balcara, Jaroslava Pechara, mikroprojekty-ps@seznam.cz
možná by byl v Pardubicích stačil
Matěje Chába a Daniela Hellera.
jenom jeden den. Z pražského
Diskutoval např. o postavení farářů Z ekumény
seniorátu nás tam moc nebylo. I tak
nebo přijímání restitučních náhrad. * Ekologická sekce České křesale byla ČCE v Pardubicích docela
* Právě probíhající seniorátní ťanské akademie zve na úterý 11. sympaticky vidět. Roky předchozí
adventní sbírka je určena z polovi- prosince od 17.30 hod. do kláštera byly též oslavné: připomněly velké
ny na solidární výpomoc Horác- Emauzy (Vyšehradská 49) na ad- okamžiky reformace, které se
kému seniorátu (na nové auto pro ventní besídku s bilancí práce odehrály před několika sty lety.
jejich seniorátního faráře) a z polo- sekce a výhledem do budoucna, Znělo nám při tom „semper reviny na doplnění fondu bydlení neformálním popovídáním, promí- formanda“?
našich seniorátních farářů. Sbory táním fotografií z cest a předvánoč- Nový církevní rok už tedy odstartoval a ukazuje nepochybně
prosíme, aby ji zaslaly do 10. ledna ním pohoštěním.
na seniorátní účet s var. symbolem * Radio Proglas hledá redaktora k Pátku. Nikoli černému. Ke startu
XXXX2118 (XXXX je číslo sboru). pro pražskou redakci s půso- tohoto nového roku, který bude
tentokrát bez velikých oslav, se nám
* Instalace nové hornopočernické bností v Praze, Středočeském,
nabízí dvě malá předsevzetí: pojďfarářky Alžběty Hanychové probě- Plzeňském a Karlovarském kraji:
me se aspoň malinko reformovat.
hne v neděli 2. prosince od 15.00 Předpokládáme VŠ vzdělání nejléA pomáhejme lidem v naší zemi
hod. ve vypůjčené modlitebně Círk- pe humanitního typu, všeobecný
rozhled, komunikativnost, výbor- zbavovat se malosti, ustrašenosti,
ve bratrské (Ve Žlíbku 168/8).
nou orientaci v křesťanském lpění na zdánlivých jistotách, ne* Vinohradský sbor (Korunní 60)
prostředí, organizační schopnosti, důvěry k novému, jinému, cizímu.
všechny srdečně zve na Adventní
znalost práce na počítači, řidičské Aby ten další rok byl i bez velkých
trh, konaný v neděli 9. prosince od
oprávnění B. Zkušenosti s prací oslav oslavou Pána Boha.
11.00 do 15.30 hod. Koupí
Tomáš Fendrych
Pastorální konference
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