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Milé sestry, milí bratři, 

jako podtitul úvodníku jsem zvolila motto letošní Noci kostelů. V tuto chvíli možná malá 

hádanka: Komu a co bylo za dne stínem a v noci září hvězd? A pak také: Odkud je tento 

citát? I pravidelným čtenářům Bible se povědomý asi nezdá.  

Motto je vzato ze starozákonní Knihy moudrosti (Mdr 10,17), pro nás protestanty 

ze starozákonní knihy tzv. deuterokanonické. Mluví se zde o moudrosti, resp. zosobněné 

Moudrosti Boží. Zatímco pojmy jako spása, milost, hřích, církev a patrně i Bůh mohou 

v naší společnosti budit rozpaky, možná i intuitivní averzi, moudrost tyto rozpaky 

a averze budit nemusí. Moudrost vždycky byla cosi cenného a vzácného. Platí to 

o kulturách starověku i novověku. Kolik jen citátů, článků a odkazů najdeme na internetu! 

Kniha moudrosti však nemluví o moudrém muži či moudré ženě, o moudrém způsobu 

života, nenabízí návod, jak se stát moudrým či moudrou. Mluví o Moudrosti, která 

vychází z Božích úst jako dech nebo jako slovo. Lze ji tedy nakonec ztotožnit s Božím 

Duchem a Slovem – Kristem. Celý verš Mdr 10,17 zní takto: (Moudrost) dala zbožným 

odplatu za jejich námahu, vedla je podivuhodnou cestou, za dne jim byla stínem a za noci 

hvězdnou září.  

 Vybrané motto tedy není vodítkem, jak se přiblížit, prostřednictvím jakých slov 

navázat rozhovor s těmi, kteří jsou ke křesťanství, církvi či Bohu rezervovaní nebo je 

odmítají. (Ti se koneckonců stejně pouti Noci kostelů neúčastní.) Motto není návodem 

tzv. jak na to během Noci kostelů. Vybrané motto připomíná vyvedení Božího lidu 

z Egypta, ohnivý a oblakový sloup, který vedl Izrael pouští vstříc zaslíbené zemi. 

Vybrané motto nám evropským křesťanům různých denominací, různých kultur a jazyků 

připomíná, v jakého Boha věříme. Motto je zaslíbením evropské již křesťanské menšině: 

Bůh všechno co konáme jako Boží lid, všechnu naši námahu, modlitby, doufání, ….naše 

společné úsilí …přivede ke zdaru. A červené banery Noci kostelů budou jako viditelná 

znamení na veřejích. 

Ivana Procházková, farářka 
 

…za dne jim byla stínem a za noci hvězdnou září  
 



 Milé sestry a milí bratři, 

zapojte se, prosím, do letošní Noci 

kostelů: jako průvodci, v kavárně 

v přízemí našeho kostela, v kuchyňce 

nebo jako technická podpora ve 

velkém sále. 

(Rozpis služeb je k dispozici na 

nástěnce v malém sále.) 

 
Služba v kuchyňce znamená: 

Připravovat do termosek horkou vodu na kávu; čaj. Do skleněných džbánů dolévat 

vodu. Krájet napečené buchty/koláče,…. a dávat je na větší talíře. Umývat nádobí 

(nemělo by ho být mnoho. Během večera budou k dispozici také plastové kelímky, 

lžičky a papírové tácky.) Kuchyňka není součástí prohlídky kostela. Smyslem 

kavárny je nabídnout posezení a rozhovor u kávy, čaje, občerstvení, …. Smyslem 

kavárny není rychlé občerstvení kolemjdoucím.  

 

Služba v kavárně znamená: 

Nabídnout posezení a rozhovor u kávy, čaje, malého občerstvení. 

Kavárna je místo pro krátké osobní setkání, rozhovor o víře, prostor pro krátkou 

modlitbu, …. Rozhovor zpravidla začíná otázkami na naši církev (jak se liší od jiných 

kř. církví,….), otázkami na náš kostel (kdy byl postaven,….) – zpravidla jsou však 

tyto otázky jen způsob, jak rozhovor začít. Kéž nám všem Bůh dá moudrost, jak přejít 

k tématům, která jsou pro naše hosty skutečně důležitá.  
 

Průvodci kostelem: 

Někteří příchozí si raději projdou kostel sami, jiní dají přednost projít ho s průvodcem.  

Je to příležitost ke krátkému  setkání osobnímu a vaším prostřednictvím s naším 

sborem, naší církví,…  K delšímu rozhovoru lze nabídnout posezení v kavárně. 

 

Program Noci kostelů v Ječné 19 
 

  Prohlídka kostela samostatně nebo s průvodcem. 

  Malé občerstvení a posezení v kavárně. 

  Aleš Novák - výstava obrazů. 

  Ralf Mošt: Báseň jako výtvarný experiment. Výstava obrazů 

  Výstava historických fotografií kostela. 



18:00 19:00 Kázání na hoře - oratorium Marka Šlechty /pro zpěv a klavír/ 

19:15 20:15 Dikuse s lékařkou a terapeutkou MUDr. Petrou Mizurovou 

v knihkupectví Brána 

20:30 21:00 Let´s Go! - koncert amerických spirituálů. 

21:00 23:30 Velká modlitebna – prostor ticha, hudby, zamyšlení a modlitby. 

Před námi je také…. 
25.-28./5  VÝROČNÍ KONFERENCE (ve sbor ECM Praha 2) 

2.-4./5  výlet starší besídka – Kralice a Brno 

11/5 (neděle) během bohoslužby rozloučení s Ivanou Procházkovou, 

uvedení a přivítání farářky Jany Křížové 

 

 Každá první sbírka první neděli v měsíci je určena na opravu fasády – hlavní 

vchod do kostela přes dvůr z ulice Ječná. Jako sbor sbíráme 150 .000,- Kč. Zbývající 

částku bude hradit Rada oblasti (Správa budov). Celková částka na opravu se, jak 

doufáme, vejde do 1 mil. Kč.  

 

 Pokud můžete ubytovat delegáty během Výroční konference, hlaste se, prosím u 

s. Renaty Šimadlové. Stejně tak bude velkou pomocí, pokud můžete přinést napečené 

sladké/slané do občerstvení.  

 

 

 
                           VÝLET  

  PRO DĚTI STARŠÍ BESÍDKY  

               2. – 4. června 2017 



Rozpis kázání 

PRAHA 2     SEDLČANY 

07/05  Ivana Procházková, VP   Martin Švehla 

  sbírka na opravu fasády - Ječná 
 

14/05  Tomáš Kostka    Martin Švehla 

bohoslužba s dětmi 

21/05  Venuše Černá     Ivana Procházková, VP 
    

25/05  Ivana Procházková    - 

  Nanebevstoupení Páně, 18:00 h. 

28/05  Dr. Patrick Streiff, VP    < 

Výroční konference ECM 
 

04/06  Petr Procházka    Martin Švehla 

  Letnice 
 

05/06  ekumenická svatodušní bohoslužba  - 

  se sv. VP modlitebna ECM, Ječná 19  

19:00 h. 
 

Pravidelné aktivity 
 

PRAHA 2 
 

Úterý 15:00  Senioři (9. a 23. 5.)  

                18:00  Biblická hodina  

Středa 12:30  Modlitební setkání s VP a lehkým obědem   

Neděle 09:30  Bohoslužby  

 

SEDLČANY 
 

Středa 17:00  Domácí skupinka 

Čtvrtek 06:00  Ranní chvály (modlitební setkání) 

Pátek  14:30  Setkání maminek (klub maminek Rybička) 

Neděle 09:30  Bohoslužba  



Kontakty 

 

Farnost Praha 2 
Ječná 19, 120 00 Praha 2 Nové Město 

tel. kancelář: 296 214 146  

e-mail: praha2@umc.cz  

www.umc.cz/praha2 

číslo sborového účtu: 2101002960/2010 

 

Ivana Procházková, farářka 
tel.: 777 864 461  

e-mail: ivana.prochazkova03@email.cz 

 

Venuše Černá, pomocnice kazatelky 

tel.: 774 116 298 

e-mail: venusecerna@centrum.cz 

 

Martin Švehla, pomocník kazatelky v Sedlčanech 
tel.: 608 939 084 

e-mail: martin.svehla.umc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

!  NOVÝ ÚČET SBORU PRAHA 2  ! 
Všechny dary, prosím, posílejte na nový sborový účet  

zřízený u Fio banky: 2101002960/2010 
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